
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 164 

от 28.10.2016 г. 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от 

Европейския съюз за първото шестмесечие на 2016 год. и предложение за 

актуализация. 

 

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

във връзка с чл.137, ал.2 от Закона за публични финанси и чл.46, ал.2 от Наредба 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на община Девин за 

първото шестмесечие на 2016 година, както следва: 

1.1  ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

1.1.1 ПРИХОДИ    - 2 605 447 лева 

1.1.2 РАЗХОДИ    - 2 244 776 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение №1.1 и №1.2 

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

1.2.1 ПРИХОДИ    - 3 559 409 лева 

1.2.2 РАЗХОДИ    - 2 396 939 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение №2.1 и №2.2 

 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С 

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

1.3.1 РАЗХОДИ    - 141 498 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение №2.3  

2. Приема отчета за сметки за средства от Европейския съюз за първото 

шестмесечие на 2016 год., съгласно Приложение № 3, 4, 5, 6 и 7 

3. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2016 

год., съгласно приложение №1.1,1.2,2.1, 2.2 и 2.3. 
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4. Актуализира инвестиционната програма за 2016 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.10.2016 г., Протокол № 13, т.1, ДЗО-169/19.09.2016 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 № 165 

от 28.10.2016 г. 

 

Даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безлихвен заем от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС) за реализация на проект „Претоварна станция за ТБО – 

урегулиран имот VI, квартал 96, промишлена зона на град Давин, община 

Девин, област Смолян”. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.10 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, и във връзка с чл. 17 от Закона за общински дълг, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Девин да кандидатства за отпускане на безлихвен 

заем в размер на 1 534 785, 59 лева (един милион петстотин тридесет и четири 

хиляди и седемстотин осемдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки) от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за 

реализацията на проект «Претоварна станция за ТБО – урегулиран имот VI, квартал 

96, промишлена зона на град Девин, област Смолян». 

2. Упълномощава Кмета на община Девин да подпише Запис на Заповед в 

размер на 1 534 785, 59 лева (един милион петстотин тридесет и четири хиляди и 

седемстотин осемдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки) за реализацията на 

проект «Претоварна станция за ТБО – урегулиран имот VI, квартал 96, промишлена 

зона на град Девин, област Смолян». 

3. Дава съгласие община Девин да сключи Договор за заем с ПУДООС, по 

силата на който да поеме дългосрочен общински дълг за реализацията на проект 

«Претоварна станция за ТБО – урегулиран имот VI, квартал 96, промишлена зона на 

град Девин, област Смолян», при следните основни параметри: 

•  Максимален размер на дълга - 1 534 785, 59 

• Валута на дълга – лева 

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

• Условия за погасяване: 

- срок на погасяване – до 5 години, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с една година гратисен период 
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- начин на обезпечаване – собствени приходи на община Девин. 

4. Възлага на Кмета на община Девин да извърши необходимите правни и 

фактически действия във връзка с изпълнението на точка 1, точка 2 и точка 3 от 

Решението. 

Приложение: Протокол от проведено публично обсъждане на предложение 

за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.10.2016 г., Протокол № 13, т.2, ДЗО-171/10.10.2016 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 № 166 

от 28.10.2016 г. 

 

Определяне на средната месечна посещаемост в детските градини в община 

Девин. 

 

На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 6 

и ал. 8 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите 

и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя конкретния размер на средната месечна посещаемост в детските 

градини и Полудневна детска градина /ПДГ/, считано от 01.11.2016 г., както следва: 

 1.1. За детските градини в гр.Девин – градински групи - 14 деца 

  - за филиал кв.Настан       - 12 деца 

 - за филиал кв.Саята /Люляк/     - 6 деца  

  - за филиал с.Лясково      - 6 деца 

 1.2. За яслените групи в детските градини в гр.Девин   - 10 деца  

 1.3. За детските градини в с.Грохотно и с.Гьоврен  - 12 деца 

  - за филиал с. Триград      - 8 деца 

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.10.2016 г., Протокол № 13, т. 3, ДЗО-172/12.10.2016 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 № 167 

от 28.10.2016 г. 

 

Искане за промяна разходването на определените средства по Решение 

№49 на Общински съвет Девин от 28.03.2016 г. и договор №326/14.04.2016 

г., сключен между община Девин и НЧ „Назъм Хикмет -1948” – с. Грохотно. 

 

На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – Девин дава съгласие определените средства по 

Решение №49 на Общински съвет -Девин от 28.03.2016 г. и договор 

№326/14.04.2016 г., сключен между община Девин и НЧ „Назъм Хикмет -1948” – с. 

Грохотно да бъдат прехвърлени за пътни разходи на самодейците от НЧ „Назъм 

Хикмет -1948” – с. Грохотно за участие в Национален детски и младежки фолклорен 

фестивал „Орфей пее с морето” -2016 гр. Приморско. 

2. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими правни 

действия по изпълнение на Решението. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.10.2016 г., Протокол № 13, т. 4, ДЗО-173/12.10.2016 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 № 168 

от 28.10.2016 г. 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.10.2016 г., Протокол № 13, т. 5, ДЗО-174/13.10.2016 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 № 169 

от 28.10.2016 г. 

 

Даване на съгласие за кандидатстване с проект „Подкрепа на уязвими групи 

и членовете на техните семейства в община Девин” по Процедура 

BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проект „Подкрепа на 

уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин” по Процедура 

BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г. 

2. Дава съгласие за създаване на социална /интегрирана услуга  - 

Създаване на център за осигуряване на интегрирани услуги – лични и социални 

асистенти, предоставяне на здравна и психо-социална подкрепа на потребителите на 

услуги и техните семейства, както и професионално обучения на лицата полагащи 

грижи на зависими членове от семейството. 

3. Предоставя помещение в сградата на ПГЕ «А. С. Попов» - гр. Девин за 

времето на изпълнение на проекта, със срок до одобряване на окончателния доклад 

по проекта. 

4. Упълномощава Кмета на община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението.  

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.10.2016 г., Протокол № 13, т. 6, ДЗО-175/14.10.2016 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 № 170 

от 28.10.2016 г. 

 

Разпореждане с общински имот. 

 

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, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие да бъде включен в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2016 г.” следният недвижим имот – частна 

общинска собственост. 

- Незастроен парцел, отреден за жилищно строителство УПИ- XVІІІ, кв.48 по 

ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.501.1270 по кадастралната карта 

на гр.Девин. Вид на територията урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско 

застрояване до 10 м. с площ 457 кв.м. и АОС №2514/12.10.2016г. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.10.2016 г., Протокол № 13, т. 7, ДЗО-176/14.10.2016 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 № 171 

от 28.10.2016 г. 

 

Разпореждане с общински имот. 

 

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

и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отстъпено право на строеж на следният недвижим имот – частна общинска 

собственост - незастроен парцел отреден за жилищно строителство УПИ-ХVІІІ, кв.48 

по ПУП на гр. Девин, имот с кадастрален номер 20465.501.1270 по кадастралната 

карта на гр.Девин. Вид на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване: 

ниско застрояване до 10 м. с площ 457 кв.м. и първоначална цена 2 184 лв. с АОС 

№2514/12.10.2016г. 

Първоначалната цена е без ДДС. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.10.2016 г., Протокол № 13, т. 8, ДЗО-177/14.10.2016 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 № 172 

от 28.10.2016 г. 

 

Предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІ – 646,645 , кв. 109 

по ПУП на град Девин. 

 

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

и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 на община Девин и § 8 

оп ПР на ЗУТ, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие да бъде продадена общинската част от УПИ- ХІ, кв.109 по ПУП 

на гр. Девин имот с кадастрален номер 20465.506.645  по кадастрална карта на 

гр.Девин с площ 267 кв.м. и цена 2864 лв. без ДДС, АОС № 2468/2015г. и АОС № 

2520/27.09.2016 г. на съсобствениците Юлиян Райчев Бочуков и Аделина Ангелова 

Бочукова. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.10.2016 г., Протокол № 13, т. 9, ДЗО-178/14.10.2016 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 № 173 

от 28.10.2016 г. 

 

Промяна в Културния календар на община Девин за 2016 г. 

 

На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Допълва културния календар на община Девин часта за м. октомври с 

Участие в XIII Международен фолклорен фестивал «Малешево пее и танцува», с. 

Микрево на гайдари от ЦПЛР – ОДК град Девин. 

2. Дава съгласие определените средства по Решение №70 от 28.04.2016 

г. за участие на ЦПЛР – ОДК във Фестивала «Орфей пее в морето» град Приморско в 

размер на 500 лева да бъдат прехвърлени за разходи по участие в XIII 

Международен фолклорен фестивал» Малешево пее и танцува», с. Микрево. 

3. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

правни действия по изпълнение на Решението. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.10.2016 г., Протокол № 13, т. 10, ДЗО-179/14.10.2016 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 № 174 

от 28.10.2016 г. 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емил Енчев Михайлов – 

писател, жител на град Девин, ул. „Бузлуджа” №36. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Удостоява с парична награда за цялостна творческа дейност поета 

Емил Енчев Михайлов в размер от 500 /петстотин/ лева. 

2. Средствата да бъдат взети от дейност 123 – Общински съвет, § 10-98- 

други разходи некласифицирани в други дейности /представителни средства на 

Председателя на Общински съвет - Девин/. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.10.2016 г., Протокол № 13, т. 11, ДЗО-183/21.10.2016 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 № 175 

от 28.10.2016 г. 

 

Утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на 

пътници на община Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 8, ал. 3 от 

Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Утвърждава променената транспортна схема на община Девин, съгласно 

приложения проект. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.10.2016 г., Протокол № 13, т. 12, ДЗО-184/26.10.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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