
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 148 

от 29.09.2016 г. 

 

Съгласие за изменение ПУП ПРЗ и сключване на предварителен  и окончателен 
договор 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие за изменение на ПУП ПРЗ на УПИ-ІV в кв.65, гр.Девин имот 

с кадастрален номер  20465.504.815 и предаване към него на част от общински  

имот – улица  с кадастрален номер 20465.504.5062  с площ 279 кв.м. 

2.Дава съгласие кмета на община Девин да сключи  предварителен   и 

окончателен договор след влизане в сила на заповедта  за утвърждаване на плана 

за  придаващия  се към УПИ- ІV, кв. 65 имот с кадастрален номер 20465504.815 част 

от общински имот с кадастрален номер 20465.504.5062   с площ 279 кв.м.  и цена 

8652 лв. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.09.2016 г., Протокол № 12, т.1, ДЗО-152/19.08.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 149 

от 29.09.2016 г. 

 

Съгласие за изменение ПУП ПРЗ и  на предварителен  и окончателен 

договор за покупка на част от частен имот 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.34, ал.2 от ЗОС 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие за изменение на ПУП ПРЗ на общински УПИ-ХХ в кв.54 

гр.Девин имот с кадастрален номер  20465.502.171 и предаване към него на част от  

имот   с кадастрален номер 20465.502.170  с площ 13 кв.м. собственост на 

наследници на Трайко Манолов Колачев съгласно Н.А.№ 1/21.01.1986г. 

2.Дава съгласие кмета на община Девин да сключи  предварителен   и 

окончателен договор след влизане в сила на заповедта  за утвърждаване на плана 

за  придаващите  се към общински УПИ- ХХ, кв. 54 имот с кадастрален номер 20465. 

502.171 части от  имот с кадастрален номер 20465.502.170   с площ 13 кв.м.  и цена 

300 лв. Имота е собственост на Надежда Трайкова Куртова; Манол Трайков Колачев; 

Владимир Трайков Колачев; Сергей  Трайков Колачев и Симеон  Трайков Колачев; 

   

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.09.2016 г., Протокол № 12, т.2, ДЗО-153/19.08.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 150 

от 29.09.2016 г. 

 

Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – 

Общински детски комплекс, град Девин /ЦПЛР - ОДК, град Девин/ 

 

На основание чл. 20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.49, ал.8 от 

Закона за предучилищното и училищното образование. 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

Утвърждава Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно 

развитие – Общински детски комплекс, гр. Девин /ЦПЛР-ОДК, гр. Девин/, съгласно 

Приложение №1. 

  
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.09.2016 г., Протокол № 12, т.3, ДЗО-154/25.08.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 151 

от 29.09.2016 г. 

 

Управление на  общински имот 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с  чл.27, ал4 и ал.5 от ЗМСМА и 

чл.9, т.1 от Наредба №2  на Община Девин    

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

Дава съгласие да се предостави под наем  стая от №310   на ІІІ-ти етаж от 

сграда общежитие с идентификатор 20465.504.848.1, гр.Девин, ул.Явор №1 на БЧК  

Областен съвет, гр.Смолян, бул. България № 24А   с ЕИК 0007034150161 за срок от 

5г., считано от дата на влизане в сила  на решението с месечен наем 8.50 ст. 

съгласно Приложение №1 на тарифата за определяне първоначалния месечен наем 

от наредба №2 на Община Девин р.ІV, т.9, к.4 . 

 

   

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.09.2016 г., Протокол № 12, т.5, ДЗО-156/14.09.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 152 

от 29.09.2016 г. 

 

Актуализация на Общинския план за развитие на Община Девин за периода 

2014-2020 г. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

Допълва Общинския план за развитие на Община Девин за периода 2014-

2020год., съгласно приложение №1. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.09.2016 г., Протокол № 12, т.6, ДЗО-157/14.09.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 153 

от 29.09.2016 г. 

 

Даване на съгласие за кандидатстване на НЧ „Светлина - 1949” – с.Гьоврен, 

община Девин с проект „Ремонтни дейности и обзавеждане” и удостоверяване за 

това, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на 

общинския план за развитие на община Девин 

 

 

На основание чл. чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 17, т.1 от Наредба №12/25 юли 

2016 г. на Министерство на земеделието и храните  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие НЧ «Светлина-1949» - с.Гьоврен, община Девин да кандидатства с 

проект «Ремонтни дейности и обзавеждане» по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от 

мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

2.Удостоверява, че дейностите включени в проектното предложение съответстват на 

приоритет 3 «Повишаване качеството на живот – насърчаване на социалното включване, 

развитие на човешките ресурси и осигуряване на по-високо равнище на заетост и доходи в 

община Девин», Специфична цел 3.2. «Осигуряване на висококачествени и разнообразни 

социални, здравни и образователни услуги», мярка 3.2.1. «Модернизация и технологично 

обновление на базите на образователни и спортни институции и юридически лица с 

нестопанска цел» от Общинския план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. 

 

   3.Допуска незабавно предварително изпълнение по чл.60 от АПК. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 29.09.2016 г., 

Протокол № 12, т.7, ДЗО-158/14.09.2016 г. от дневния ред и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 154 

от 29.09.2016 г. 

 

Даване на съгласие за кандидатстване на НЧ „Изгрев - 1936” – с.Триград, община 

Девин с проект „Ремонтни дейности” и удостоверяване за това, че дейностите, 

включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие 

на община Девин 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 17, т.1 от Наредба №12 от 25 юли 

2016 г. на Министерство на земеделието и храните 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

 

1.Дава съгласие НЧ «Изгрев-1936» - с.Триград, община Девин да кандидатства с 

проект «Ремонтни дейности» по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. 

 

1. Удостоверява, че дейностите включени в проектното предложение съответстват на 

приоритет 3 «Повишаване качеството на живот – насърчаване на социалното включване, 

развитие на човешките ресурси и осигуряване на по-високо равнище на заетост и доходи в 

община Девин», Специфична цел 3.2. «Осигуряване на висококачествени и разнообразни 

социални, здравни и образователни услуги», мярка 3.2.1. «Модернизация и технологично 

обновление на базите на образователни и спортни институции и юридически лица с 

нестопанска цел» от Общинския план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. 

 

3.Допуска незабавно предварително изпълнение по чл.60 от АПК. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 29.09.2016 г., 

Протокол № 12, т.8, ДЗО-159/14.09.2016 г. от дневния ред и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 155 

от 29.09.2016 г. 

 

Даване на съгласие за кандидатстване на НЧ „Просвета - 1942” – с.Лясково, 

община Девин с проект „Ремонтни дейности и обзавеждане” и 

удостоверяване за това, че дейностите, включени в проекта, съответстват на 

приоритетите на общинския план за развитие на община Девин 

  
 

 

На основание чл. чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 17, т.1 от Наредба №12/25 юли 

2016 г. на Министерство на земеделието и храните  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

 

1. Дава съгласие НЧ «Просвета-1942» - с.Лясково, община Девин да кандидатства с 

проект «Ремонтни дейности и обзавеждане» по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от 

мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

2. Удостоверява, че дейностите включени в проектното предложение съответстват на 

приоритет 3 «Повишаване качеството на живот – насърчаване на социалното включване, 

развитие на човешките ресурси и осигуряване на по-високо равнище на заетост и доходи в 

община Девин», Специфична цел 3.2. «Осигуряване на висококачествени и разнообразни 

социални, здравни и образователни услуги», мярка 3.2.1. «Модернизация и технологично 

обновление на базите на образователни и спортни институции и юридически лица с 

нестопанска цел» от Общинския план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. 

 

3.Допуска незабавно предварително изпълнение по чл.60 от АПК. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 29.09.2016 г., 

Протокол № 12, т.9, ДЗО-160/14.09.2016 г. от дневния ред и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 156 

от 29.09.2016 г. 

 

Осигуряване на средства от общинския бюджет за произвеждането 

на частични избори за кмет на кметство с. Грохотно. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

Дава съгласие заделеният резерв от 15500лв. по бюджет – 2016 да бъде 

прехвърлен в дейност «117 – Държавни и общински служби и дейности по изборите 

дофинансиране». 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.09.2016 г., Протокол № 12, т.10, ДЗО-161/14.09.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 157 

от 29.09.2016 г. 

 

Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011251 (ПИ с 

проектен № 011958) в м. „Кюром връх” в землището на  с.Лясково, община 

Девин и даване на разрешение за изработване на  ПУП-ПРЗ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, ал.1, 

във връзка с чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

1.Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011251 (ПИ с 

проектен № 011958) в м. „Кюром връх” в землището на  с.Лясково, община Девин. 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011251 (ПИ с 

проектен № 011958) в м. „Кюром връх” в землището на  с.Лясково, община Девин. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.09.2016 г., Протокол № 12, т.11, ДЗО-162/14.09.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 158 

от 29.09.2016 г. 

 

Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на 

ПУП - ПРЗ за  част  от ПИ 20465.198.6 /ПИ с проектни № 20465.198.12 и 

20465.198.13/ м."Усое" в землището на гр. Девин 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, ал.1, 

във връзка с чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

1.Одобрява задание за изработване на ПУП - ПРЗ за част  от ПИ 20465.198.6  

/ПИ с проектни № 20465.198.12 и 20465.198.13/. 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част  от ПИ 20465.198.6 

/ПИ с проектни № 20465.198.12 и 20465.198.13/ м."Усое" в землището на гр. Девин 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.09.2016 г., Протокол № 12, т.12, ДЗО-163/14.09.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 159 

от 29.09.2016 г. 

 

Допълване на Решение №115/26.07.2016 г. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с  чл.27, ал4 и ал.5  от ЗМСМА и 

чл.99, ал.1 от ПОДОСНКВОА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

Допълва свое решение №115 от 26.07.2016г., като определя срок от 5г. за 

отдаване под наем на общински помещения офиси №7, 8, и 9 с площ 63 кв.м. от II-

ри етаж на Дом на културата гр. Девин, сграда с кадастрален номер 20465.502.287.1 

по кадастралната карта на гр.Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.09.2016 г., Протокол № 12, т.13, ДЗО-164/14.09.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 160 

от 29.09.2016 г. 

 

  
Даване на съгласие за кандидатстване с проект „Изграждане и рехабилитация на 

външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения на четири села в 

Община Девин” и удостоверяване за това, че дейностите, включени в проекта, 

съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на община Девин 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 17, т.1 от Наредба №12 от 25 юли 

2016 г. на Министерство на земеделието и храните 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

 

1.Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проект «Изграждане и 

рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения на четири села 

в Община Девин» - с.Михалково, с.Брезе, с.Беден, с.Осиково по подмярка 7.2. «Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

2.Удостоверява, че дейностите включени в проектното предложение съответстват на 

приоритет 4 «Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за интегрирано 

пространствено развитие и опазване на околната среда», Специфична цел 4.2. «Изграждане и 

модернизация на мрежите на екологичната инфраструктура – водопроводни и канализационни 

мрежи и съоръжения и съоръжения за третиране на отпадъци», мярка 4.2.1. «Изграждане и 

реконструкция на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, модернизация и 

разширение на ВиК мрежата 

 

 

3.Община Девин се задължава да спазва законодателството в областта на 

държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ за 

проект «„Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и 

съоръжения на четири села в Община Девин” - с.Михалково, с.Брезе, с.Беден, с.Осиково. 

 

4.Упълномощава Кмета на община Девин да извърши всички необходими правни и 

фактически действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  
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5.Допуска незабавно предварително изпълнение по чл.60 от АПК. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 29.09.2016 г., 

Протокол № 12, т.14, ДЗО-165/15.09.2016 г. от дневния ред и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 161 

от 29.09.2016 г. 

 

Даване на съгласие за кандидатстване с проект „Рехабилитация на път PAZ2044: 

/III-377, Равногор – Нова махала / Граница община (Брацигово Батак/ - Фотиново – 

Граница община /Батак-Девин/ - Девин /III-197/” и удостоверяване за това, че 

дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на общинския план 

за развитие на община Девин 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 17, т.1 от Наредба №12 от 25 юли 

2016 г. на Министерство на земеделието и храните 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проект «Рехабилитация на път 

PAZ2044: /III-377, Равногор – Нова махала/ Граница община (Брацигово Батак/ - Фотиново – 

Граница община /Батак-Девин/ - Девин /III-197/»  по подмярка 7.2. «Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

2. Удостоверява, че дейностите включени в проектното предложение съответстват на 

приоритет 4 «Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за интегрирано 

пространствено развитие и опазване на околната среда», Специфична цел 4.1. «Изграждане и 

модернизиране на техническа инфраструктура в съответствие с европейските стандарти», 

мярка 4.1.1. «Изграждане на подходяща транспортна инфраструктура» от Общинския план за 

развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. 

 

3.Община Девин се задължава да спазва законодателството в областта на 

държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ за 

проект „Рехабилитация на път PAZ2044: /III-377, Равногор – Нова махала / Граница община 

(Брацигово Батак/ - Фотиново – Граница община /Батак-Девин/ - Девин /III-197/” 

 

4.Упълномощава Кмета на община Девин да извърши всички необходими правни и 

фактически действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

 

5.Допуска незабавно предварително изпълнение по чл.60 от АПК. 
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Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 29.09.2016 г., 

Протокол № 12, т.15, ДЗО-166/15.09.2016 г. от дневния ред и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 162 

от 29.09.2016 г. 

 

Даване на съгласие за кандидатстване с проект „Рехабилитация и реконструкция на 

улици в населените места на община Девин” и удостоверяване за това, че 

дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на общинския план 

за развитие на община Девин 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 17, т.1 от Наредба №12 от 25 юли 

2016 г. на Министерство на земеделието и храните 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проект «Рехабилитация и 

реконструкция на улици в населените места на община Девин» - с. Грохотно, с.Лясково, 

с.Триград, с.Гьоврен по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. 

 

2.Удостоверява, че дейностите включени в проектното предложение съответстват на 

приоритет 4 «Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за интегрирано 

пространствено развитие и опазване на околната среда», Специфична цел 4.1. «Изграждане и 

модернизиране на техническа инфраструктура в съответствие с европейските стандарти», 

мярка 4.1.1. «Изграждане на подходяща транспортна инфраструктура» от Общинския план за 

развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. 

 

3.Община Девин се задължава да спазва законодателството в областта на 

държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ за 

проект «Рехабилитация и реконструкция на улици в населените места на община Девин» -     

с. Грохотно, с.Лясково, с.Триград, с.Гьоврен 

 

4.Упълномощава Кмета на община Девин да извърши всички необходими правни и 

фактически действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

 

5.Допуска незабавно предварително изпълнение по чл.60 от АПК. 
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Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 29.09.2016 г., 

Протокол № 12, т.16, ДЗО-167/15.09.2016 г. от дневния ред и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 163 

от 29.09.2016 г. 

 

Предоставяне от ОПФ имот с проектен кадастрален №115034, по 

параграф 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби  към 

ЗСПЗЗ. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА § 

27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби  към ЗСПЗЗ. 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

Дава съгласие поземлен имот с проектен кадастрален № 115034 /образуван 

от кадастрален № 115013/ с площ 2.470 дка начин на трайно ползване използвана 

ливада десета категория местността „ПРИСОЙ”, землище с.Брезе, да бъде 

предоставен на Общинска служба по земеделие – Девин, за постановяване на 

решение за възстановяване правото на собственост по приложената скица проект  № 

Ф 01340 от 14.03.2016 г. 

     

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.09.2016 г., Протокол № 12, т.17, ДЗО-168/19.09.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
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