
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №42 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Отпускане на средства за гориво - смазочни материали и резервни части 

за служебните автомобили на РУ - Девин с цел подобряване на работата 

на управлението. 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 33 от 19.02.2016 г. 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК 

„Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” (БФЕФП), след проведени 

разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, 

 
РЕШИ: 

1. Дава съгласие за нуждите на РУ – Девин на гориво – смазочни материали 

и резервни части за служебните автомобили да бъде отпусната сума в размер на 200 

/двеста/ лева за всеки месец през 2016 г. от собствени бюджетни средства. 

2. Средствата да бъдат осигурени от дейност 122 „Общинска 

администрация”. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 14 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №43 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Приемане на Наредба  за изменение на Наредбата за организацията и 

безопасността на движението на територията на община Девин, приета с 

Решение №29/26.03.2009 г. на ОбС - Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 35 от 19.02.2016 г. 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК 

„УТОССГС”, след проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, 

 
РЕШИ: 

Приема Наредба за изменение на Наредбата за организацията и 

безопасността на движението на територията на община Девин приета с Решение 

№29 от 26.03.2009 г. 

§1. В чл. 34 и чл. 51 израза „КАТ – Пътна полиция при РУ - Девин” да се 

замени с израза „служителите от Охранителна полиция при РУ на МВР - Девин”. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №44 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Отчет за изпълнение на План за действие на община Девин за 

изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите 

живеещи в сходна на ромите ситуация за 2015 г. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 41 от 02.03.2016 г. 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК „ЗСПЕ”, 

след проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от 

ЗМСМА, 

 
РЕШИ: 

1. Приема Отчета за изпълнение на План за действие на община Девин за 

изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна 

на ромите ситуация за 2015 г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №45 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Приемане на Общински спортен календар на община Девин за 

2016 г. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 42 от 02.03.2016 г. 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК 

„ОМДСТК”, след проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 20 чл. 21, ал. 

1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, 

 
РЕШИ: 

1. Приема Общински спортен календар на община Девин за 2016 г., 

съгласно приложението. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №46 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Разглеждане Отчет за дейността на Центъра за обществена 

подкрепа – град Девин за 2015 г. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 43 от 14.03.2016 г. 

на Председателя на Общински съвет - Девин – Руси Вадимов Чаушев и становище на 

ПК „ЗСПЕ”, след проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23 и ал. 2 от ЗМСМА, 

 
РЕШИ: 

1. Приема Отчета за дейността на Центъра за обществена подкрепа – град 

Девин за 2015 г. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 16 

Не гласували - 1 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №47 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Разглеждане на проект ПУП - ПУР в УПИ ХVII - за озеленяване, 

кв.138 по ПУП на гр. Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 44 от 14.03.2016 г. 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК 

„УТОССГС”, след проведени разисквания и гласуване, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 

11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 62 „а”, ал. 2, ал. 3, т. 2 от ЗУТ, 

 
РЕШИ: 

1. Дава съгласие за промяна на част от УПИ ХVII - за озеленяване, кв.138, 

гр. Девин, за обособяване на нова улица. 

 

 

 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №48 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Промяна на ПУП - ПУР за ПИ 197.380 и промяна на ПУП - ПРЗ за 

УПИ ХIV, кв.106 по плана на кв. Настан, община Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 45 от 14.03.2016 г. 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК 

„УТОССГС”, след проведени разисквания и гласуване, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 

11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1, чл. 125, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 

 
РЕШИ: 

1. Одобрява задание, съгласно чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект ПУП 

– ПУР за част от ПИ 197.378 – държавен горски фонд и промяна на ПУП – ПРЗ за УПИ 

ХIV, кв.106 по плана на кв. Настан, община Девин. 

 

2. Дава разрешение за изработване на проект ПУП – ПУР за част от ПИ 

197.378 – държавен горски фонд и промяна на ПУП – ПРЗ за УПИ ХIV, кв.106 по 

плана на кв. Настан, община Девин. 

 

 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №49 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната 

дейност за 2015 г. и приемане на Програма за развитие на 

читалищната дейност в община Девин за 2016 г. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 46 от 14.03.2016 г. 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК 

„ОМДСТК”, след проведени разисквания и гласуване, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 

12 и ал. 2 от ЗМСМА,  

 
РЕШИ: 

1. Общински съвет – Девин приема Отчета за изпълнение на Програмата за 

развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2015 г., съгласно Приложение 

№ 1. 

2. Общински съвет – Девин приема Програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Девин за 2016 г., съгласно Приложение № 2. 

3. Възлага на Кмета на Община Девин контрола по изпълнение на 

предвидените в Програмата по т.2 дейности. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 16 

Не гласували - 1 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №50 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Разпореждане с общински имот. 
 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 47 от 14.03.2016 г. на Кмета 

на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК „УТОССГС”, след 

проведени разисквания и явно и поименно гласуване, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 

от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, 

 
РЕШИ: 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ на ПИ – 20465.504.831, УПИ – I 

устройствена зона за многофункционално ползване, кв. 64 град Девин и улична регулация от 

о.т. 171 през о.т.2 до о.т.27. 

2. Да се прекрати съсобствеността чрез продажба частта на Общината в УПИ – I, пл. 

831, кв. 64 по плана на град Девин, като „ЗГП” ООД заплати на община Девин стойността от 

37 834.50 лева без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител за 2 293 

кв. м. представляващи идеалните части общинска собственост в УПИ – то по утвърдени 

пазарни цени.  

3. Кмета на община Девин да сключи предварителен и при влизане в сила на ПУП на 

окончателен договор. 

4. Средствата да бъдат разходвани по предложение на Общински съвет – Девин. 

Мотиви: ще се даде възможност за развитие на туризма в Общината. 

 

 

 
Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ по т. 1 – 16 /16 кворум / 

Гласували „за“ по т. 2 – 16 /1 не гласувал/ 

Гласували „за“ по т. 3 и т. 4 – 16 /1 не гласувал/ 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №51 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Промяна начина на трайно ползване. 
 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 50 от 15.03.2016 г. 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК 

„УТОССГС”, след проведени разисквания и поименно гласуване, на основание  чл. 

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 „и” от ППЗСПЗЗ, 

 
РЕШИ: 

Променя начина на трайно ползване на следните общински земеделски имоти: 

1. Имот с проектен №047071, м. „Градище”, зем. с. Беден, област Смолян, 

община Девин, с площ 3.766 дка., съгласно представена скица – проект 

№К10897/11.03.2016 г. с нов начин на трайно ползване – Историческа местност. 

2. Имот с проектен №20465.127.11, м. „Маждряви круши”, зем. град Девин, 

област Смолян, община Девин, с площ 640 кв. м., съгласно предоставена скица – 

проект №9280/20.09.2013 г. с нов начин на трайно ползване – Затревена нива. 

Мотиви: с установяване на истинския начин на трайно ползване ще се 

подобри стопанисването на общинските имоти. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 17 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №52 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Разпореждане с общински имот. 
 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 51 от 15.03.2016 г. 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК 

„УТОССГС”, след проведени разисквания и поименно гласуване, на основание  чл. 

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 

на община Девин, 

 
РЕШИ: 

1. Дава съгласие да бъдат продадени общинските 604/1150 идеални части от 

УПИ – XIX, кв. 1 по ПУП на Беденски бани с цена 3 624 лева без ДДС, АОС 

№2321/2014 г. на собственика Ангел Христов Рупцов. 

Мотиви: ще се повиши ефективността при стопанисване на общинските имоти. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 17 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №53 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Освобождаване на Венцислав Симов Кехайов, като член на СД на 

МБАЛ „Девин” - ЕАД гр.Девин. 

 
Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 52 от 16.03.2016 г. 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становища на ПК 

„БФЕФП” и ПК „ЗСПЕ”, след проведени разисквания и поименно гласуване, на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 и т. 10 от Търговския закон, чл. 

62, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Наредба за реда 

за упражняване правата на собственик на Общината в търговските дружества с 

общинско участие в капитала, 

 
РЕШИ: 

1.  Поради изтичане срока на мандата за който е избран, Общински съвет – 

Девин освобождава Венцислав Симов Кехайов, като член на Съвета на директорите 

на МБАЛ „Девин” – ЕАД – гр. Девин, считано от 15.04.2016 г. и го освобождава от 

отговорност. 

2. Избира Десислава Юлиянова Кокутева за член на СД на МБАЛ „Девин” – 

ЕАД – гр. Девин за срок до 15.07.2017 г. 

3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор с новоизбрания 

член на СД. 

4. Задължава Изп. Директор на МБАЛ „Девин” – ЕАД – гр. Девин, да 

предприеме действия по вписване на промените в Търговския регистър.  

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 17 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №54 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим 

финансов одит на „МБАЛ - Девин” – ЕАД - гр. Девин. 

 
Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 53 от 16.03.2016 г. 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК 

„БФЕФП”, след проведени разисквания и гласуване, на основание  чл. 221, т. 6 от 

Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 

 
РЕШИ: 

1.  Назначава Никола Колев – регистриран независим одитор, който да 

извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „МБАЛ - Девин” – 

ЕАД – гр. Девин за 2015 г. 

2. Определя възнаграждение на одитора в размер на 1600 лева. 

3. Упълномощава Изп. Директор на „МБАЛ - Девин” – ЕАД – гр. Девин да 

подпише договора с назначения независим одитор за извършване на независимия 

одит.  

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 15 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №55 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Изменение на решение №19 от 28.01.2016 г. за отдаване под наем на 

Наско Пишимов от с. Лясково, община Девин, облас Смолян на земеделска 

земя от ОПФ имот с кад. № 016373, намиращ се в землище с. Лясково и 

входирано заявление от ЕТ „Наско Пишимов – СУНАС” с вх.№91-645-1 от 

29.02.2016г. 

 
Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО – 54 от 16.03.2016 г. на 

Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК „УТОССГС”, след 

проведени разисквания и поименно гласуване, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24 от 

ЗМСМА и във връзка с чл. 24 „А”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ и чл. 90, ал. 1 и чл. 92, ал. 1 и 2 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 
РЕШИ: 

Изменя свое Решение №19 от 28.01.2016 г., както следва: 

1.  Дава съгласие за отдаване под наем от Общински поземлен фонд имот с 

кадастрален № 016373 с площ 29.310 дка. (двадесет и девет декара триста и десет кв. м.), 

начин на трайно ползване – нива в местността „Бодотина” землище с. Лясково, област Смолян 

на ЕТ „Наско Пишимов – СУНАС”. 

2. Определя наемна цена на земеделска земя от ОПФ според разстоянието от 

населеното място в размер на 8.00 лева (осем лева) за 1.0 дка. (един декар) всички 

категории. 

3. Упълномощава кмета на община Девин да сключи договор за наем с ЕТ „Наско 

Пишимов – СУНАС” за срок от пет години. 

Мотиви: с отдаването под наем, ще се подобри ефективното стопанисване на 

имотите. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 16 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №56 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Разглеждане на Отчет за дейността на Общински детски комплекс -  

гр. Девин за 2015 г.  

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО – 55 от 16.03.2016 г. на 

Председателя на Общински съвет – Девин – Руси Вадимов Чаушев и становище на ПК 

„ОМДСТК”, след проведени разисквания и гласуване, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

от ЗМСМА, 

 
РЕШИ: 

1. Приема Отчета за дейността на Общински детски комплекс – гр. Девин за 2015 г. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 17 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №57 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Структура на училищата, обслужващите звена и детските градини в 

Община Девин през 2016/2017 учебна година. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО – 56 от 18.03.2016 г. на 

Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК „ОМДСТК”, 

след проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 

2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от  ЗМСМА, 

 
РЕШИ: 

 
Утвърждава структурата на училищата, детските градини и 

обслужващи звена в Община Девин за учебната 2016/2017 година, както 
следва: 

 
І. Училища: 
1. Средно общообразователно училище „Христо Ботев” – гр. Девин 
2. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – гр.Девин, кв. Настан 
3. Основно училище „Гео Милев” – с.Грохотно 
4. Основно училище „Пейо Яворов” – с.Гьоврен 
5. Основно училище „Иван Вазов” – с.Триград Лясково 
6. Основно училище „Отец Паисий” – с. Лясково 
7. Основно училище „Христо Ботев” – с. Селча 
8. Основно училище „Димитър Благоев” – с.Осиково 
 
ІІ. Обслужващи звена: 
1. Ученическо общежитие „Васил Левски” – гр. Девин 
2. Общински детски комплекс – гр. Девин 

 
 

ІІІ. Детски градини: 
1.Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин 

  1.1.Филиал с. Лясково – полудневна група 
  1.2.Филиал  кв. Настан  

2.Обединено детско заведение „Здравец” – гр. Девин 
2.1 Целодневна градинска група – кв. Саята 

3.Целодневна детска градина „Катя Ванчева” – с.Грохотно 
4.Целодневна детска градина „Радост” – с.Гьоврен 

  4.1.Филиал с.Триград – целодневна група 
 
Забележка:  
 
След издаване на заповед от министъра на образованието и науката за 

промяна на статута на Професионална гимназия по електротехника 
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„А.С.Попов” – гр. Девин, същата ще бъде добавена към мрежата от 
общински училища. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17 

Гласували „за“ – 15 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1 тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:os_devin@abv.bg 

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ №58 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.03.2016 г., Протокол № 3 

 

Относно: Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение „Нов туристически 

подход в трансграничния регион България-Гърция” по втора покана за набиране на проектни 

предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП Гърция - 

България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 “ Устойчив и приспособим към климата 

трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 6/c/ „Съхраняване, опазване, 

популяризиране и развитие на природното и културното наследство”, Специфична цел: Да 

валоризира културно и природно наследство в трансграничния регион  

 

 
Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 62 от 22.03.2016 г. на Кмета 

на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов, след проведени разисквания и гласуване, на 

основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  

 

РЕШИ: 

  

I. Общински съвет -  Девин  дава съгласие Община Девин, да изготви и подаде 

проектно предложение с наименование „Нов туристически подход в трансграничния регион 

България-Гърция“ (The New Tourism Approach in the Bulgaria-Greece Cross-Border 

Region). 

 

II. Общински съвет -  Девин  дава съгласие активите, предмет на проекта да 

бъдат използвани безвъзмездно за целите на проекта в продължение на 5 (пет) години след 

приключването му. 

 

III. Дава съгласие община Девин да използва временно собствени средства при 

изпълнение на проекта до тяхното възстановяване от Програмата. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 15  

Гласували „за“ – 15 
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