
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 80 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 31.05.2016 г., Протокол № 7 

 

Относно: Разпореждане с общински имоти. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 81 от 26.04.2016 г. 

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

„Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство”, 

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

във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

РЕШИ: 

1. Не дава съгласие да бъде включен в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинска собственост за 2016 г.” следния недвижим имот – частна 

общинска собственост: 

- Незастроен парцел отреден за хотел, търговия и услуги УПИ – XVI, кв. 65 

по ПУП на гр. Девин, имот с кадастрален № 20465.504.828 по кадастралната карта 

на гр. Девин. Вид на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за 

хотел, търговия и услуги с площ 329 кв.м и АОС №2495/26.04.2016 г. 

 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16 

Гласували „за“ – 6 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Изготвил:  
Емилия Радкова 
Мл.експерт „Канцелария на ОбС - Девин” 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 81 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 31.05.2016 г., Протокол № 7 

 

Относно: Одобряване на заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет 

на "МБАЛ - Девин" ЕАД, гр. Девин за 2015 г. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 84 от 11.05.2016 г. 

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

„Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми”, след проведени разисквания 

и гласуване, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.221, т. 7 от Търговския закон и 

чл. 16, ал. 1, т. 7 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на 

община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала, 

РЕШИ: 

1. Одобрява заверения от Никола Колев – регистриран одитор, годишен 

финансов отчет на "МБАЛ - Девин" ЕАД, гр. Девин за 2015 г. 

2. Дава съгласие реализираната печалба за 2015 г. в размер на 5 000 /пет 

хиляди/ лева да се използва от дружеството за покриване на загуби от предходни 

години. 

3. Задължава Изп. Директор на "МБАЛ - Девин" ЕАД, гр. Девин да 

предприеме действия по публикуване на ГФО в Търговския регистър, в сроковете 

упоменати в Закона за счетоводството. 

 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16 

Гласували „за“ – 16 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 

Изготвил:  
Емилия Радкова 
Мл.експерт „Канцелария на ОбС - Девин” 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 82 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 31.05.2016 г., Протокол № 7 

 

Относно: Придобиване на сграда държавна собственост намираща се в общински 

имот. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 85 от 14.05.2016 г. 

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

ПК „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство”, 

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

във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 от ЗОС и чл. 54 от ЗДС, 

РЕШИ: 

1. Задължава кмета на община Девин да отправи чрез Областния управител 

искане до Министерски съвет, за безвъзмездно прехвърляне на сграда с кадастрален 

№ 20465.505.1601.1 намираща се в общински имот с кадастрален № 

20465.505.1601, град Девин, м. „Старо село”. 

2. Задължава кмета на община Девин след приключване на процедурата да 

предприеме мерки за регулиране ползването на имоти с кадастрални №№ 

20465.505.1601 и 20465.505.1655 ведно с намиращите се в него сгради съгласно 

нормативните документи. 

3. При констатиране на незаконно застрояване в имотите да бъдат 

предприети мерки за премахването на незаконните постройки. 

 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16 

Гласували „за“ – 16 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 

Изготвил:  
Емилия Радкова 
Мл.експерт „Канцелария на ОбС - Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 83 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 31.05.2016 г., Протокол № 7 

 

Относно: Изменение и допълнение на Решение на Общински съвет - Девин 

№42/28.03.2016 г. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 86 от 16.05.2016 г. 

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

„Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми”, след проведени разисквания 

и поименно гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 99, ал. 2 от АПК, 

РЕШИ: 

I. Във връзка с писмо с рег. № 252000-2286, екз. 2 от 14.05.2016 г. изменя 

и допълва Решение № 42 от 28.03.2016 г., както следва: 

1. Дава съгласие да бъдат осигурени средства в размер до 1 800 /хиляда и 

осемстотин/ лева за 2016 г. за гориво, гориво – смазочни материали, резервни части 

и ремонтни услуги за служебните автомобили на РУ – Девин при ОД на МВР – 

Смолян. 

2. Средствата да бъдат осигурени от дейност 122 „Общинска 

администрация”. 

3. Възлага на кмета на общината да подпише необходимите документи. 

 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16 

Гласували „за“ – 16 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 

Изготвил:  
Емилия Радкова 
Мл.експерт „Канцелария на ОбС - Девин” 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 84 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 31.05.2016 г., Протокол № 7 

 

Относно: Съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 87 от 16.05.2016 г. 

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

ПК „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство”, 

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

във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 7, ал. 2 

от  Наредба №2, 

РЕШИ: 

1. Предоставя за безвъзмездно управление на стая №3 с площ 16.3 кв.м. и 

стая №4 с площ 16.3 кв.м. на втори етаж в Дом на културата, град Девин, на 

Министерството на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

София, Областна служба „Изпълнение на наказанията Смолян, Сектор „ПРОБАЦИЯ”, 

звено Девин за срок до 5 /пет/ години.  

2. Упълномощава кмета на община Девин да извърши необходимите 

процедури. 

 

 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16 

Гласували „за“ – 16 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Изготвил:  
Емилия Радкова 
Мл.експерт „Канцелария на ОбС - Девин” 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 85 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 31.05.2016 г., Протокол № 7 

 

Относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 78 от 28.04.2016 г. по Протокол 

№6 на Общински съвет град Девин, във връзка с преобразуване вид 

собственост на имот. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 91 от 20.05.2016 г. 

на Председателя на Общински съвет - Девин – Руси Вадимов Чаушев, след 

проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

РЕШИ: 

1. Отменя Решение № 78 от 28.04.2016 г. на Общински съвет – Девин. 

 

 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16 

Гласували „за“ – 16 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Изготвил:  
Емилия Радкова 
Мл.експерт „Канцелария на ОбС - Девин” 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 86 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 31.05.2016 г., Протокол № 7 

 

Относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 79 от 28.04.2016 г. по Протокол 

№6 на Общински съвет град Девин, във връзка с предоставяне под наем 

на общински имот. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 92 от 20.05.2016 г. 

на Председателя на Общински съвет - Девин – Руси Вадимов Чаушев, след 

проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

РЕШИ: 

1. Отменя Решение № 79 от 28.04.2016 г. на Общински съвет – Девин. 

 

 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16 

Гласували „за“ – 16 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Изготвил:  
Емилия Радкова 
Мл.експерт „Канцелария на ОбС - Девин” 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 87 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 31.05.2016 г., Протокол № 7 

 

Относно: Преобразуване на вид собственост на общински имот и учредяване ОПС . 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО - 95 от 27.05.2016 г. 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов, след проведени 

разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 

27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и чл. 37, ал. 6, т. 1 от ЗОС, 

РЕШИ: 

1. Обявява за частна общинска собственост общински имот с кадастрален № 

20465.504.1512 по кадастралната карта на град Девин, УПИ – XXXI, кв. 68 по ПУП на 

град Девин с площ 1005 кв.м. 

2. Учредява безвъзмездно, безсрочно право на строеж на ЦСМП Смолян ЕИК 

830176065 за изграждане на ЦСМП, филиал Девин върху УПИ – XXXI, кв. 68 по ПУП 

на град Девин с площ 1005 кв.м. имот с кадастрален № 20465.504.1512 по 

кадастралната  карта на град Девин АОС № 2498/30.05.2016 г. 

Мотиви: ще се подобри стопанисването на имота и реализира значим проект 

за здравеопазването на територията на общината. 

 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16 

Гласували „за“ – 16 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Изготвил:  
Емилия Радкова 
Мл.експерт „Канцелария на ОбС - Девин” 
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