
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

от 09.03.2017 г. 

 

Учредяване на безвъзмездно право на ползване. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.3 и ал.2  от ЗОС и §4 от 

ПЗР на ЗНЧ, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. върху общински 

имот пл.№99, част от УПИ-VІІІ, кв.12 по ПУП на с.Беден, съгласно АОС №2517 от 

29.11.2016 г. ведно с построената в него масивна сграда  със застроена  с площ 296 

кв.м. на народно читалища „Надежда 1950 ” с.Беден с ЕИК 000609631. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.1, ДЗО-170/26.09.2016 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 № 8 

от 09.03.2017 г. 

 

Отдаване под наем на Миладин Стефанов Колев от гр. Хасково на 

земеделска земя от ОПФ имот с кад. № 006134 намиращи се в землището на 

с.Селча 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и във връзка   24А ал. 6 т. 2  от ЗСПЗЗ  и чл. 90, ал. 1 и чл. 

92, ал.1 и  2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.Дава съгласие за отдаване  под наем на земеделска земя  имот от ОПФ 

имот с кадастрален № 006134   с площ 1.012 дка.( един декар и дванадесет кв.м.)  

начин на трайно ползване - нива  в местността  „ Долна Марина” землище на с.Селча 

община Девин  на Миладин Стефанов Колев. 

2. Определя годишен наем за ползване на имота /нива/ в размер19.00    

/деветнадесет лева/, съгласно експертна пазарна оценка от лицензиран оценител 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за наем с 

Миладин Стефанов Колев за пет години. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.2, ДЗО-5/20.01.2017г. 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 № 9 

от 09.03.2017 г. 

 

Отдаване под наем на ЕТ " Наско Пишимов - СУНАС от с. Лясково на 

земеделска земя от ОПФ - имоти с кад. № 016333 намиращ се в землището 

на с. Лясково 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка   24А ал. 6 т. 2  от ЗСПЗЗ  и чл. 90, ал. 1 и чл. 

92, ал. 1 и  2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за отдаване  под наем  на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд  земеделски имот  с кад. № 016333, с площ 4.002  дка начин на 

трайно ползване - нива в местността „ Баш Бора” , на ЕТ „Наско Пишимов - СУНАС”  

с. Лясково. 

2. Определя годишен наем за ползване на земеделска земя от ОПФ (нива)  в 

размер на 72.00  лв. (седемдесет и два лева  ),  съгласно експертна  пазарна оценка 

на лицензиран оценител. 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за наем с ЕТ 

„Наско Пишимов” за пет години. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.3, ДЗО-6/20.01.2017 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 № 10 

от 09.03.2017 г. 

 

Отдаване под наем на Рамиз Адилов Ибишев от с. Селча на 

земеделска земя от ОПФ - имоти с кад. № 002120, 002122, 002131, 002224, 

002229, 002548, 004184, 003096, 003129, 004080, 004073, 004090, 002225 

намиращи се в землището на с.Селча. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка   24А ал. 6 т. 2  от ЗСПЗЗ  и чл. 90, ал. 1 и чл. 

92, ал. 1 и  2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
       1. Дава съгласие за отдаване  под наем  на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд  земеделски имот   с кад. № 002120 , с  площ от 2,474  дка  начин на 

трайно ползване – нива  в местността „Добрино”,  имот с кад. № 002131, с площ 

1,534  дка начин на трайно ползване - нива в местността „ Добрино” , имот с кад. № 

002122, с площ от 1,929 дка  начин на трайно ползване – нива в местността „ 

Добрино” , имот с кад. № 002548 с площ от 1,455 дка  начин на трайно ползване – 

нива в местността „ Базица” имот с кад. № 004184 с площ от 3,155 дка  начин на 

трайно ползване – нива в местността „ Еловица”, имот с кад. № 003129 с площ от 

2,974 дка  начин на трайно ползване – нива в местността „ Ляс” , имот с кад. № 

004080 с площ от 2,270 дка  начин на трайно ползване – нива в местността „ Горна 

Марина” , имот с кад. № 004090 с площ от 3,423 дка  начин на трайно ползване – 

нива в местността „ Горна Марина” , имот с кад. № 002225 с площ от 1,315 дка  

начин на трайно ползване – нива в местността „ Синища, , имот с кад. № 002224 с 

площ от 5.649 дка  начин на трайно ползване – нива в местността „ Синища , , имот с 

кад. № 002229 с площ от 1,436 дка  начин на трайно ползване – нива в местността „ 

Синища, , имот с кад. № 003096 с площ от 4,051 дка  начин на трайно ползване – 

нива в местността „ Поток”,  имот с кад. № 004073 с площ от 1,438 дка  начин на 

трайно ползване – нива в местността „ Бачища”,   в землище с. Селча  на Рамиз 

Адилов Ибишев.  

 



2. Определя годишен наем  за ползване на имотите от ОПФ (ниви)  в размер 

на 643.00 лв. (шестстотин четиридесет и три лева ),  съгласно експертни пазарни 

оценки от лицензиран оценител. 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за наем с Рамиз 

Адилов Ибишев за пет години 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.4, ДЗО-7/20.01.2017 г. от дневния ред и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

от 09.03.2017 г. 

 

Приемане на Общински спортен календар на община Девин за 2017г.  

 
На основание чл. 20 и чл. 21, т. 23, във връзка с чл. 17, ал.1, т.10 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Девин да 

вземе следното 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема Общински спортен календар на Община Девин за 2017г., съгласно 

приложението. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.5, ДЗО-13/14.02.2017 г. от дневния ред и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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Приложение към Решение №11от 09.03.2017 г. 

 

Месец Спортно състезание Място на 
провеждане 

Организатори Финансиране/ 
Сума 

ЯНУАРИ Общинско първенство по 
тенис на маса, волейбол, 
шахмат и футбол 

Спортна зала на СУ 
„Хр.Ботев” 

Община Девин; 
училища Бюджетно  

400 лв. 

МАРТ Областни състезания на 
ученическите игри 

гр. Смолян Община Девин; 
спортни 

клубове;РИО на МОН 
Бюджетно  
2400 лв. 

АПРИЛ Еко поход по случай 
седмицата на гората 

Територията на 
община Девин 

Община Девин; 
спортни клубове; 

училища; ЦПЛР-ОДК Спонсорство 

 
 
 
 
 

МАЙ 

Футболен турнир по 
случай 6 май-Гергьовден 

Общински стадион - 
гр.Девин 

Община Девин; 
ЦПЛР-ОДК; спортни 
клубове; училища 

Спонсорство

Състезание по дърпане 
на въже 

Общински стадион - 
гр.Девин 

Община Девин; 
ЦПЛР-ОДК; спортни 
клубове; училища 

Спонсорство

Лекоатлетически крос По маршрут Община Девин; 
ЦПЛР-ОДК; спортни 
клубове; училища 

Спонсорство

МАЙ Спортни състезания по 
случай 17 май – Ден на 
българския спорт 

Общински стадион - 
гр.Девин. 

Общинска спортна 
площадка в кв. 

„Въртлек” 

Община Девин; 
ЦПЛР-ОДК; спортни 
клубове; училища Спонсорство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АВГУСТ 

Състезание по плуване 
по случай седмицата на 
водата 

Плувен басейн на 
Спа-хотел „Орфей” 

Община Девин 
Спонсорство 

Спортни мероприятия по 
случай празника на гр. 
Девин 

- Турнир по стрийтбол 
 

- Турнир по тенис на  
маса 
 

- Турнир по футбол за 
институциите 

 
- Футболен турнир с 
ученици 

  
 
 
 
 
 

Община Девин; 
спортни клубове; 

училища 
Спонсорство 

Пред Дом на 
културата 

Фоайе в Дом на 
културата 

Спортна площадка в 
кв. „Въртлек” 

Спортна площадка в 
кв. „Въртлек” 

 
 



Приложение към Решение №11 от 09.03.2017 г. 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,  

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg 

 

Месец Спортно състезание Място на 
провеждане 

Организатори Финансиране/ 
Сума 

ЯНУАРИ Общинско първенство по 
тенис на маса, волейбол, 
шахмат и футбол 

Спортна зала на СУ 
„Хр.Ботев” 

Община Девин; 
училища Бюджетно  

400 лв. 

МАРТ Областни състезания на 
ученическите игри 

гр. Смолян Община Девин; 
спортни 

клубове;РИО на МОН 
Бюджетно  
2400 лв. 

АПРИЛ Еко поход по случай 
седмицата на гората 

Територията на 
община Девин 

Община Девин; 
спортни клубове; 

училища; ЦПЛР-ОДК Спонсорство 

 
 
 
 
 

МАЙ 

Футболен турнир по 
случай 6 май-Гергьовден 

Общински стадион - 
гр.Девин 

Община Девин; 
ЦПЛР-ОДК; спортни 
клубове; училища 

Спонсорство

Състезание по дърпане 
на въже 

Общински стадион - 
гр.Девин 

Община Девин; 
ЦПЛР-ОДК; спортни 
клубове; училища 

Спонсорство

Лекоатлетически крос По маршрут Община Девин; 
ЦПЛР-ОДК; спортни 
клубове; училища 

Спонсорство

МАЙ Спортни състезания по 
случай 17 май – Ден на 
българския спорт 

Общински стадион - 
гр.Девин. 

Общинска спортна 
площадка в кв. 

„Въртлек” 

Община Девин; 
ЦПЛР-ОДК; спортни 
клубове; училища Спонсорство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АВГУСТ 

Състезание по плуване 
по случай седмицата на 
водата 

Плувен басейн на 
Спа-хотел „Орфей” 

Община Девин 
Спонсорство 

Спортни мероприятия по 
случай празника на гр. 
Девин 

- Турнир по стрийтбол 
 

- Турнир по тенис на  
маса 
 

- Турнир по футбол за 
институциите 

 
- Футболен турнир с 
ученици 

  
 
 
 
 
 

Община Девин; 
спортни клубове; 

училища 
Спонсорство 

Пред Дом на 
културата 

Фоайе в Дом на 
културата 

Спортна площадка в 
кв. „Въртлек” 

Спортна площадка в 
кв. „Въртлек” 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 12 

от 09.03.2017 г. 

 

Вземане на решение за одобряване на Запис на заповед от община 

Девин в полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 

растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, обезпечаваща 

плащане по Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0032-C02 по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 

„Енергийна ефективност в периферните райони”, проект „Подобряване на 

жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на 

енергоефективни мерки на сградата на Районно управление – Девин”. 

 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.Упълномощава Кмета на община Девин да подпише Запис на заповед без 

протест и без разноски, платим в полза на предявяване в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за 

сума в размер на 168 503,39 лв. /сто шестдесет и осем хиляди петстотин и три лева 

и тридесет и девет стотинки/ за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0032-C02 по Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 

райони”, проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град 

Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление – 

Девин”. 

 

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

фактически действия във връзка с изпълнението на точка 1 от Решението. 
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Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.6, ДЗО-14/14.02.2017 г. от дневния ред и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Приложение E1-IV 

 З А П И С  Н А  З А П О В Е Д 
 

 
 
 
Без протест и без разноски 
Платим на предявяване 
За сумата: 168 503.39 лв. 
 

 
 

Долуподписаният Красимир Росенов Даскалов, ЕГН6710256064, л.к. № 640054471, изд. 
от МВР - Смолян на 20.04.2010 г., в качеството си на  Кмет на Община Девин, ЕИК по 
БУЛСТАТ: 000614895, ул. “Дружба”, №1 – бенефициент по оперативна програма 
„Региони в растеж” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
“Енергийна ефективност в периферните райони”, проект  “Подобряване на жизнената 
среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки 
на сградата на Районно управление – Девин” №BG16RFOP001-2.001-0032 по договор 
№BG16RFOP001-2.001-0032-C02, като Издател на настоящия запис на заповед, 
неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви 
възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето 
на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в 
растеж” – главна дирекция „Градско и регионално развитие”, сумата: 168 503,39 (сто 
шестдесет и осем хиляди петстотин и три лева тридесет и девет стотинки).  
Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  01.05.2019 г.  

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : 

BG72BNBG96613200188701 на името на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – 

главна дирекция „Градско и регионално развитие”. 

 
 
Дата на издаване: .............................................. 
 
Място на издаване: гр. Девин 
 
Подпис за издателя: ..................................................................................... 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 13 

от 09.03.2017 г. 

 

Вземане на решение за одобряване на Запис на заповед от община 

Девин в полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 

растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, обезпечаваща 

плащане по Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0033-C02 по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 

„Енергийна ефективност в периферните райони”, проект „Подобряване на 

жизнената среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на 

енергоефективни мерки на сградата на Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението”. 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава Кмета на община Девин да подпише Запис на заповед без 

протест и без разноски, платим в полза на предявяване в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж” – Главна дирекция  „Градско и регионално развитие” за 

сума в размер на 147 234,85 лв. /сто четиридесет и седем хиляди двеста тридесет и 

четири лева и осемдесет и пет стотинки/ за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0033-C02 по Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 

райони”, проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град 

Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението”. 

 

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

фактически действия във връзка с изпълнението на точка 1 от Решението. 
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Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.7, ДЗО-15/14.02.2017 г. от дневния ред и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение E1-IV 

 З А П И С  Н А  З А П О В Е Д 
 

 
 
 
Без протест и без разноски 
Платим на предявяване 
За сумата: 147 234.85 лв. 
 

 
 

Долуподписаният Красимир Росенов Даскалов, ЕГН6710256064, л.к. № 640054471, изд. 
от МВР - Смолян на 20.04.2010 г., в качеството си на  Кмет на Община Девин, ЕИК по 
БУЛСТАТ: 000614895, ул. “Дружба”, №1 – бенефициент по оперативна програма 
„Региони в растеж” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
“Енергийна ефективност в периферните райони”, проект  “Подобряване на жизнената 
среда на сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки 
на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението””         
№BG16RFOP001-2.001-0033 по договор №BG16RFOP001-2.001-0033-C02, като Издател 
на настоящия запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест 
и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било 
характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 
оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Градско и регионално 
развитие”, сумата: 147 234.85 (сто четиридесет и седем хиляди двеста тридесет и 
четири лева осемдесет и пет стотинки).  
Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  01.05.2019 г.  

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : 

BG72BNBG96613200188701 на името на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – 

главна дирекция „Градско и регионално развитие”. 

 
 
Дата на издаване: .............................................. 
 
Място на издаване: гр. Девин 
 
Подпис за издателя: ..................................................................................... 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

от 09.03.2017 г. 

 

Вземане на решение за одобряване на Запис на заповед от община Девин в 

полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна 

дирекция „Градско и регионално развитие”, обезпечаваща плащане по 

Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0046-C02 по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони”, проект „Повишаване на енергийната 

ефективност в общинска административна сграда – гр. Девин, община 

Девин” 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Упълномощава Кмета на община Девин да подпише Запис на заповед без 

протест и без разноски, платим в полза на предявяване в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за 

сума в размер на 247 739.39 лв. /двеста четиридесет и седем хиляди седемстотин 

тридесет и девет лева тридесет и девет стотинки/ за обезпечаване на авансово 

плащане по Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0046-C02 по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 

периферните райони”, проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска 

административна сграда – гр. Девин, община Девин”. 

 

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

фактически действия във връзка с изпълнението на точка 1 от Решението. 
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Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.8, ДЗО-16/14.02.2017 г. от дневния ред и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение E1-IV 

 З А П И С  Н А  З А П О В Е Д 
 

 
 
 
Без протест и без разноски 
Платим на предявяване 
За сумата: 247 739.39 лв. 
 

 
 

Долуподписаният Красимир Росенов Даскалов, ЕГН6710256064, л.к. № 640054471, изд. 
от МВР - Смолян на 20.04.2010 г., в качеството си на  Кмет на Община Девин, ЕИК по 
БУЛСТАТ: 000614895, ул. “Дружба”, №1 – бенефициент по оперативна програма 
„Региони в растеж” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
“Енергийна ефективност в периферните райони”, проект  “Повишаване на енергийната 
ефективност в общинска административна сграда – гр. Девин, община Девин”               
№BG16RFOP001-2.001-0046 по договор №BG16RFOP001-2.001-0046-C02, като Издател 
на настоящия запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест 
и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било 
характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 
оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Градско и регионално 
развитие”, сумата: 247 739.39 (двеста четиридесет и седем хиляди седемстотин 
тридесет и девет лева и тридесет и девет стотинки).  
Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  01.05.2019 г.  

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : 

BG72BNBG96613200188701 на името на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – 

главна дирекция „Градско и регионално развитие”. 

 
 
Дата на издаване: .............................................. 
 
Място на издаване: гр. Девин 
 
Подпис за издателя: ..................................................................................... 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 15 

от 09.03.2017 г. 

 

Вземане на решение за одобряване на Запис на заповед от община Девин в 

полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна 

дирекция „Градско и регионално развитие”, обезпечаваща плащане по 

Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0047-C02 по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони”, проект „Повишаване на енергийната 

ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура – 

Обединено детско заведение „Здравец” и Обединено детско заведение    

„Изворче” – гр. Девин” 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Упълномощава Кмета на община Девин да подпише Запис на заповед без 

протест и без разноски, платим в полза на предявяване в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за 

сума в размер на 253 508,66 лв. /двеста петдесет и три хиляди петстотин и осем 

лева и шестдесет и шест стотинки/ за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0047-C02 по Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 

райони”, проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската 

образователна инфраструктура – Обединено детско заведение „Здравец” и 

Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”. 

 

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

фактически действия във връзка с изпълнението на точка 1 от Решението. 
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Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.9, ДЗО-17/14.02.2017 г. от дневния ред и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение E1-IV 

 З А П И С  Н А  З А П О В Е Д 
 

 
 
 
Без протест и без разноски 
Платим на предявяване 
За сумата: 253 508.66 лв. 
 

 
 

Долуподписаният Красимир Росенов Даскалов, ЕГН6710256064, л.к. № 640054471, изд. 
от МВР - Смолян на 20.04.2010 г., в качеството си на  Кмет на Община Девин, ЕИК по 
БУЛСТАТ: 000614895, ул. “Дружба”, №1 – бенефициент по оперативна програма 
„Региони в растеж” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
“Енергийна ефективност в периферните райони”, проект  “Повишаване на енергийната 
ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура – Обединено 
детско заведение „Здравец” и Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”             
№BG16RFOP001-2.001-0047 по договор №BG16RFOP001-2.001-0047-C02, като Издател 
на настоящия запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест 
и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било 
характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 
оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Градско и регионално 
развитие”, сумата: 253 508.66 (двеста петдесет и три хиляди петстотин и осем лева и 
шестдесет и шест стотинки).  
Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  01.05.2019 г.  

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : 

BG72BNBG96613200188701 на името на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – 

главна дирекция „Градско и регионално развитие”. 

 
 
Дата на издаване: .............................................. 
 
Място на издаване: гр. Девин 
 
Подпис за издателя: ..................................................................................... 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 16 

от 09.03.2017 г. 

 

Вземане на решение за одобряване на Запис на заповед от община Девин в 

полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна 

дирекция „Градско и регионално развитие”, обезпечаваща плащане по 

Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0149-C01 по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони”, проект „Въвеждане на 

енергоефективни мерки  на жилищни сгради на територията на град Девин” 

 

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

ЗМСМА,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1.Упълномощава Кмета на община Девин да подпише Запис на заповед без 

протест и без разноски, платим в полза на предявяване в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за 

сума в размер на 872 330,46 лв. /осемстотин седемдесет и две хиляди триста и 

тридесет лева четиридесет и шест стотинки/ за обезпечаване на авансово плащане 

по Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0149-C01 по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 

периферните райони”, проект „Въвеждане на енергоефективни мерки  на жилищни 

сгради на територията на град Девин”. 

 

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

фактически действия във връзка с изпълнението на точка 1 от Решението. 

 

 



2 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.10, ДЗО-18/14.02.2017 г. от дневния ред и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение E1-IV 

 З А П И С  Н А  З А П О В Е Д 
 

 
 
 
Без протест и без разноски 
Платим на предявяване 
За сумата: 872 330.46 лв. 
 

 
 

Долуподписаният Красимир Росенов Даскалов, ЕГН6710256064, л.к. № 640054471, изд. 
от МВР - Смолян на 20.04.2010 г., в качеството си на  Кмет на Община Девин, ЕИК по 
БУЛСТАТ: 000614895, ул. “Дружба”, №1 – бенефициент по оперативна програма 
„Региони в растеж” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
“Енергийна ефективност в периферните райони”, проект “Въвеждане на 
енергоефективни мерки  на жилищни сгради на територията на град Девин”                       
№BG16RFOP001-2.001-0149 по договор № BG16RFOP001-2.001-0149-C01, като 
Издател на настоящия запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без 
протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да 
било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на 
поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция 
„Градско и регионално развитие”, сумата: 872 330.46 (осемстотин седемдесет и две 
хиляди триста и тридесет лева и четиридесет и шест стотинки).  
Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  15.07.2019 г.  

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : 

BG72BNBG96613200188701 на името на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – 

главна дирекция „Градско и регионално развитие”. 

 
 
Дата на издаване: .............................................. 
 
Място на издаване: гр. Девин 
 
Подпис за издателя: ..................................................................................... 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ №17 

от 09.03.2017 г. 

 

Утвърждаване статута на общински жилища. 

 

На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.2, ал.2 от 

Наредба № 3 на Община Девин  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Определя броя, вида и местонахождението на жилищата – общинска 

собственост, съгласно Приложение № 1. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.11, ДЗО-19/14.02.2016 г. от дневния ред и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

СПРАВКА ЗА ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД СПОРЕД  
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО МУ   

 
 

 2012 г.    2017 г.  

Предназначение Брой Местонахождение Предназначение Брой Местонахождение 
1.Жилища за 
настаняване под 
наем  на 
граждани с 
установени 
жилищни нужди 

16 броя 
апартаменти 

 
23 броя стаи 

гр. Девин, Бл. Д-3: ап.6, ап.10; 
гр. Девин, Бл. Д-5: ап.1, ап.14, ап.18, 
ап.19, ап.35; 
гр. Девин, Бл. К-1: ап.4; 
гр. Девин, Бл. К-2: ап.25; 
гр. Девин, Бл. № 1 в Казармен комплекс: 
ап.2; 
 
гр. Девин, общинско общежитие на ул. 
„Явор” № 1:  
ет.I – ст.№ 102, ст.№ 103, ст.№ 104, ст.№ 
105, ст.№ 106, ст.№ 108, ст.№ 109,ст.№ 
111; 
ет.II – ст.№ 204, ст.№ 209, ст.№ 210, ст.№ 
211, ст.№ 212, ст.№ 21, ст.№ 23, стая № 
25, ст.№ 25А; 
ет.III – ст.№ 302, ст.№ 303, ст.№ 304, 
ст.№ 305, ст.№ 306, ст.№ 312; 
 
с. Триград, блок „Подвис”: ап.4, ап.5, 
ап.7, ап.9; 
с. Гьоврен, блок „Светлина”: ап.1 
с.Гьоврен, блок „Светлина”: ап.2 
 

1.Жилища за 
настаняване под 
наем  на 
граждани с 
установени 
жилищни нужди 

14 броя 
апартаменти 

 
18 броя стаи 

гр. Девин, Бл. Д-3: ап.6, ап.10; 
гр. Девин, Бл. Д-5: ап.1, ап.14, ап.18, ап.19, 
ап.35; 
гр. Девин, Бл. К-1: ап.4; 
гр. Девин, Бл. К-2: ап.25; 
гр. Девин, Бл. № 1 в Казармен комплекс: 
ап.2; 
 
гр. Девин, общинско общежитие на ул. 
„Явор” № 1:  
ет.I – ст.№ 103, ст.№ 104, ст.№ 105, ст.№ 
106, ст.№ 108, ст.№ 111 
ет.II – ст.№ 204, ст.№ 207, ст.№ 208, ст.№ 
209, ст.№ 210, ст.№ 211; 
ет.III – ст.№ 302, ст.№ 304, ст.№305, ст.№ 
306, ст.№ 311, ст.№ 312; 
 
 
 
с. Триград, блок „Подвис”: ап.4, ап.5, ап.7; 
с. Гьоврен, блок „Светлина”: ап.1 
 

2.Резервни 
жилища 

5 броя 
апартаменти 

 
9 броя стаи 

гр. Девин, Бл. Д-4: ап.20; 
гр. Девин, Бл. Д-3: ап.40; 
гр. Девин, Бл. Д-5: ап.33; 
гр. Девин, блок на ул. „Явор” № 1: ап.9 
гр. Девин, Бл. № 1 в Казармен комплекс: 
ап.1; 
 

2.Резервни 
жилища 

7 броя 
апартаменти 

 
10 броя стаи 

гр. Девин, Бл. Д-4: ап.20; 
гр. Девин, Бл. Д-3: ап.40; 
гр. Девин, Бл. Д-5: ап.33; 
гр. Девин, блок на ул. „Явор” № 1: ап.9 
гр. Девин, Бл. № 1 в Казармен комплекс: 
ап.1; 
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гр. Девин, общинско общежитие на ул. 
„Явор” № 1: 
ет.I – ст.№ 110; 
ет.II – ст.№ 201, ст.№ 202, ст.№ 207, 
ст.№ 208, ст.№ 22, ст.№24; 
ет.III – ст.№ 301, ст.№ 311 

гр. Девин, общинско общежитие на ул. 
„Явор” № 1: 
ет.I – ст.№ 101, ст.№ 102, ст.№ 109, ст.№ 
110, ст. № 112; 
ет.II – ст.№ 201, ст.№ 202; ст.№ 212; 
ет.III – ст.№ 301, ст.№ 303; 
 
с.Триград, блок „Подвис“: ап. 9 
с.Гьоврен, блок „Светлина”, ап.2 
 

3.Ведомствени 
жилища 

3 броя 
апартаменти 

 
4 броя стаи 

гр.Девин, блок „Здравец”- ап.8; 
гр.Девин, блок № 1 в Казармен комплекс 
– ап.4; 
 
гр.Девин, общинско общежитие на 
ул.”Явор” №1: 
 ет.І – ст. № 101, ст. № 112;  
ет.ІІ – ст. № 203,  ст. № 205;  
 
с.Триград, блок „Подвис”: ап.3  

3.Ведомствени 
жилища 

3 броя 
апартаменти 

 
2 броя стаи 

 
 
 
 
 

+ 
16 броя 

апартаменти 

гр.Девин, блок „Здравец”- ап.8; 
гр.Девин, блок №1 в Казармен комплекс – 
ап.4; 
 
гр.Девин, общинско общежитие на 
ул.”Явор” №1: 
ет.ІІ –ст. № 203,  ст. № 205;  
 
с.Триград, блок „Подвис”, ап.3 
 
гр.Девин, ул. „Опълченска“, временни 
сглобяеми жилищни постройки 
Къща № 1; Къща № 2; Къща № 3; Къща № 
4, всяка от които се състои от 4 бр. 
апартаменти 
 
Къщи № 3 и № 4 или 8 бр. апартаменти – 
предоставени за безвъзмездно управление 
на МБАЛ Девин ЕАД /съгласно Решение 
№ 6/ 15.01.2014г. на ОбС – Девин/

4.Жилища за 
продажба, 
замяна и 
обезщетяване 
 

1 брой 
/да се счита като  
1 бр. апартамент/ 

гр.Девин, отчуждена къща „Бобеви”, ет.ІІ 4.Жилища за 
продажба, 
замяна и 
обезщетяване 
 

   

5.Правоимащи 
по ЗУПГМЖСВ 

       5.Правоимащи 
по ЗУПГМЖСВ 

ВСИЧКО 25 броя 
апартаменти 
36 броя стаи 

  ВСИЧКО  40 броя 
апартаменти
30 броя стаи
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Промени в списъка за 2017г. спрямо 2012г. : 
 

1.Промяна в статута на следните жилища:  
 
1.1. Стаи № 101 и 112 в общинското общежитие, със статут ведомствени жилища през 2012г., се променят в „резервни жилища“ за 
2017г. 
1.2. Стаи № 207, 208 и 311 в общинското общежитие, със статут „резервни жилища”, се променят в „жилища за настаняване под 
наем” за 2017г. 
1.3. Стаи № 102, 109, 212, 303 в общинското общежитие, ап. 9 в с. Триград и ап. 2 в с. Гьоврен, със статут „жилища за 
настаняване под наем” през 2012г., се променят в „резервни жилища” за 2017г. 
  
2. Стаи № 21, 22, 23, 24, 25 и 25А в общинското общежитие (ниско тяло) са изключени от списъка за 2017г., поради промяна на 
предназначението им и съгласие за продажба, съгласно Решение № 190/06.12.2016г. на ОбС – Девин. 
 
3. Включеният в справката за 2012г. и считан като 1 бр. апартамент, етаж от къща „Бобеви“, със статут „жилище за продажба“, е 
продаден, съответно не фигурира в справката за 2017г. 
 
4. В справката за 2017г. в графа „ведомствени жилища“ се включват временните сглобяеми жилищни постройки: Къща № 1; Къща 
№ 2; Къща № 3; Къща № 4, дарени на община Девин от Алпине БАУ ГМБХ – клон България. Всяка от къщите се състои от по 4 бр. 
апартаменти или общо 16 бр., 8 бр. от които предоставени за управление на МБАЛ Девин ЕАД. 
 

 
 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

от 09.03.2017 г. 

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за        

поддържане и опазване на обществения ред в община Девин. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане 

и опазване на обществения ред в община Девин, съгласно приложението. 

 

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.12, ДЗО-20/15.02.2016 г. от дневния ред и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение към Решение №18 от 09.03.2017 г. 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА 
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНЯ РЕД В ОБЩИНА ДЕВИН 

Приета с Решение №27 от 26.03.2009 г., доп. с Решение №67 от 30.06.2009г., доп. с 
Решение №127 от 17.09.2015г., изм. с Решение №37 от 22.12.2015г. 

 на Общински съвет Девин 
 

 
§.1. В Раздел IX се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл.48 се прави следното допълнение и изменение: 
Чл.48, ал.(2). се допълва и изменя по следния начин: 
„Чл.48, ал.(2). т.1 Забранява се посещението на обществени места след 20.00 

часа на малолетни лица до 14 годишна възраст включително, в нощни барове, 
ресторанти, дискотеки и други заведения за развлечение със сервиране на алкохол 
и/или тютюневи изделия, в игрални компютърни зали и интернет клубове, освен в 
присъствието на родител, настойник, попечител или друго лице което полага грижи за 
дете” 

 т.2. Забранява се посещението на обществени места след 22.00 часа на 
непълнолетни лица навършили 14 годишна възраст, но не са навършили 18 годишна 
възраст, в нощни барове, ресторанти, дискотеки и други заведения за развлечения със 
сервиране на алкохол и/или тютюневи изделия, в игрални компютърни зали и интернет 
клубове освен в присъствието на родител, настойник, попечител или друго лице което 
полага грижи за дете” 

т.3. Ако родителите, настойниците, попечителите или други лица които полагат 
грижи за деца, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно лице за 
негов придружител на обществени места след 22.00, ако детето е навършило 14 
годишна възраст, но не е навършило 18 годишна възраст.” 

т.4. Пълнолетното лице удостоверява качеството си на придружител по ал.3 чрез 
писмен документ ( декларация по образец ) за изразено съгласие от родител, 
настойник, попечител или друго лице което полага грижи за дете. Декларацията 
посочва следните данни: 

- трите имена и постоянен адрес на декларатора (родителя / настойника / 
попечителя / друго лице което полага грижи за дете) 

-  трите имена на детето и постоянния му адрес 
-  трите имена и постоянния адрес на придружителя на детето 
-  дата и часови период на придружаване на детето 
-  подпис на декларатора 
-  конкретно място 
т.5. Едно лице може да придружава: 
-  при неорганизирани мероприятия – до 3 деца 
-  при организирани мероприятия – по списък 
 

2. Чл.53 се премахва. 
 
§.2. В Раздел X се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл.55 се прави следното изменение: 
В чл.55, ал.(2) става ал.(3) и обратно със следните изменения в текста: 
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„чл.55, ал.(2)  При повторно нарушение на разпоредбите на Наредбата на 
виновните лица се налага наказание глоба в двоен размер на определените по ал.1 суми 
и/или забрана за упражняване на дейност за срок от 1 година.” 

„чл.55, ал.(3). За нарушение на разпоредбите на чл.52 от Наредбата, на 
виновните лица се налагат следните санкции: 

- глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. 
- за повторно нарушение глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.” 

2. Добавя се нова ал.(4): 
„Чл.55, ал.(4) Родител, настойник, попечител или друго лице което полага грижи 

за дете, което наруши разпоредбите на чл. 8, ал.3 и 4 от Закона за закрила на детето  се 
наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение 
– глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.” 

 
§.3 В раздел XI се правят следните изменения и допълнения: 

1. Добавя се нов чл.63 със следния текст: 
„Чл.63. Кмета на община Девин издава заповед на длъжностно лице за 

осъществяване на контрол по спазване на Наредбата.” 
 

Приложение: Декларация по чл.48, ал.(2), т.4 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

във връзка с чл.48, ал.2, т.4 от Наредба №1 за поддържане и опазване  
на обществения ред в Община Девин 

 
Долуподписаният/та…………………………………………………………………………. 

/ име, презиме, фамилия – родител, настойник, попечител, др.лице полагащо грижи за дете / 
 

Адрес:……………………………………………………………………………………….….. 
 
Декларирам, че съм: 

• Родител 
• Настойник 
• Попечител 
• Друго лице което полага грижи за дете 

и като такъв нося пълна отговорност за малолетното / непълнолетно лице  

…………………………………………………………………………………………..………. 
/ име, презиме, фамилия на детето / 

Адрес:………………………………………………………………………………….……….. 

което може да бъде придружавано от: 

……………………………………………………………………………………...…………… 
/ име, презиме, фамилия на придружителя / 

Адрес: ………………………………………………………………………………….............. 

на……………20……г.,от ……..часа до ……часа, място ………………………………… 
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Декларатор: …………………. 
/ подпис / 

гр.: ………………………………………. 

дата: ……………………………………. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 19 

от 09.03.2017 г. 

 

Разглеждане на Годишен доклад за дейността на ОП "БКС - Девин" за 

2016 г. 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема  за сведение Годишния доклад за дейността на Общинското 

предприятие „БКС” - Девин, съгласно приложението. 

 

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.13, ДЗО-21/15.02.2016 г. от дневния ред и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
”БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО” ДЕВИН 

 ЗА 2016Г. 

 

Настоящият годишен доклад за дейността на ОП ”БКС” Девин  представя анализ на 
финансовото състояние и степента на постигнатите цели и задачи от предприятието, 
като обхваща едногодишен период от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. 

ОП ”БКС” Девин се ръководи от директор, съгласно правилник за устройството и 
дейността на предприятието приет от Общински съвет Девин,  със адрес на управление 
гр. Девин ул. Васил Левски №1. 

ОП ”БКС” Девин е второстепенен разпоредител с бюджетни средства от бюджета на 
Община Девин. 

Структура и числен състав: 

Със решение на Общински съвет Девин №18/28.01.2016г. е приета новата структура и 
числен състав на ОП ”БКС” Девин, състояща се от отдел ”Чистота” със числен състав 21 
щатни броя ; отдел ”Почистване на териториите и Общинска собственост” със числен 
състав 42 щатни  броя и администрация със числен състав 5 щатни броя или общо 68бр. 

Предмет на дейност: 

Основната дейност на предприятието се състои от: 

1.Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Девин. 

2. Разделно събиране на смет в контейнери за разделно събиране. 

3.Извозване на събраните ТБО до регионално депо. 

4. Сепариране на ТБО./след изграждане на сепарираща инсталация/ 

5.Извозване на строителни отпадъци. 

6. Премахване на нерегламентирани сметища за ТБО и Строителни материали. 

7.Метене, миене и оросяване на улиците и тротоарите. 

8. Поддържане на чистотата в административните сгради. 

9. Снегопочистване и опесъчаване . 
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10. Стопанисване и поддържане на зелените площи , цветни фигури, насаждения по 
улиците, лесопаркове и гробищни терени, както и създаването и поддържането на 
нови такива. 

11.Ремонт, поддържане и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура общинска собственост. 

12.Организация и стопанисване на Общинския жилищен фонд, събиране на наеми, 
такса смет по сключени от общината договори за отдаване под наем на имоти 
общинска собственост. 

13. Организация и стопанисване на Общинския пазар, събиране на такси за ползване на 
общинския пазар, такси и наеми за ползване на тържища, тротоари, площади, паркинги 
и улични платна. 

14. Извършване на тъжни ритуали в гр. Девин. 

15. Извършване на дейности по намаляване популацията на безстопанствените кучета 
и осъществяване контрол при регистрацията на домашните такива. 

16. Организиране на полска охрана по Закона за опазване на селскостопанското 
имущество. 

17. Добив на дърва за огрев за нуждите на детските градини и администрацията. 

18.Подрязване на короните на дърветата, както и премахването на опасните такива. 

19. Премахване на незаконни строежи и други. 

20. Отопление на административната сграда на Община Девин. 

21. Поддръжка на градските стадиони. 

1. Финансови показатели. 

Одобрените бюджетни средства за2016г. на ОП ”БКС” Девин са в размер на 
1 557 539,49 лева. Разпределени по параграфи съгласно приложение №1. 

Приходите и разходите за дейността на предприятието за 2016г. възлизат на 
610 125,97лв., разпределени по параграфи съгласно приложение №2./в приложението 
не са включени разходите по придобиването на ДМА с безлихвен заем от ПУДООС в 
размер на 498 400 лв., разходите по заплащането на таксите и отчисленията за 
депониране на ТБО в регионално депо, разходите за закупуване на съдове за 
съхранение на ТБО в размер на 12 463,20 лв. с ДДС и разходи за плащане на  наеми на 
съдове за разделно събиране на отпадъци и специализирани автомобили в размер на 
14 017,92лв./ 
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Към 31.12.2016г. задълженията на ОП ”БКС” Девин към Фирми доставчици на стоки и 
услуги възлизат на 68 711,69 лв.; към Община Девин възлизат на 146 271,02 лева.; 
задължения към НАП /данъци и осигуровки/ възлизат на 6 250.06 лева.; задължения 
към служителите /работни заплати/ възлизат на 28 058,27 лева. Общо задължения към 
31.12.2016г. 249 291,04 лева. 

Събраната сума за ползване на общинския пазар за 2016г. възлиза на 14 828, 50лв. 

2. Активи. 

Със решение №77/28.04.2016г. на Общински съвет Девин. Община Девин учреди 
безвъзмездно право на ползване за срок от 10години на ОП ”БКС” Девин за следните 
автомобили и машини: 

1. Самосвал IVECO‐10т. 
2. Самосвал IVECO‐4т. 
3. Бордови автомобил DAF‐6т. 
4. Контейнер преса RENAULT‐26,5т 
5. Нисан навара – 1т. 
6. Дробилна машина JF‐420 
7. Помпа бензинова‐168‐F‐1 
8. Ремарке – Лешер LE20B 

Събирането и извозването на ТБО на територията на Община Девин до претоварна 
станция Забрал се извършва със 4бр‐ Специализирани автомобила /сметосъбирачи/ 
собственост на Община Девин. 

Товареното на ТБО за извозването им до Регионално депо за ТБО се извършва със 
мини челен товарач и багер JCB 3X собственост на Община Девин. 

Закупени са 122бр. кофи за смет тип „МЕВА” и контейнери тип „БОБЪР”‐12бр. 

3.Постигнати цели и резултати. 

Събраното и извозено количество ТБО на територията на Община Девин за 2016г.  по 
месеци е както следва: 

Януари‐ 171 580кг. 

Февруари‐ 199 040кг. 

Март‐ 204 840кг. 

Април‐ 253 100кг. 

Май‐ 230 220кг.  
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Юни‐ 215 140кг. 

Юли‐ 233 360кг. 

Август‐206 620 кг. 

Септември‐ 218 590 кг. 

Октомври‐ 233 150кг. 

Ноември‐ 225 400кг. 

Декември‐148 320кг. 

Общо‐ 2 539 360кг. 

Разделно събрани отпадъци от опаковки за 2016г. 

Хартия‐4 000кг.; Пластмаса‐ 4 820кг.; Полиетилен‐400кг.; Общо‐9 920кг. 

Отремонтирани кошове за смет тип „МЕВА”‐120бр., Контейнери тип „Бобър”‐4бр. 

През 2016г., бяха възстановени 8бр. паркови пейки в парк ”Острова”, възстановен беше 
и пропадналия участък от тротоарни плочи  пред бар заведение ”Рай” 

Беше извършено почистване на коритото на река Девинска в участъка от входа на града 
до автогарата и срещу хотел „Орфей” , което включва рязане на дърветата от двете 
страни на реката. 

Беше извършено подрязване и оформяне на короните на дървета разположени по 
главната улица, улица „Спартак” и парковите територии на Общината. 

Беше извършен добив на дърва за огрев на детските заведения в с. Триград, с. Гьоврен, 
с. Грохотно кв. Настан и Община Девин‐над 300куб. м. 

Премахвани са опасни дървета. 

Бяха почистени и премахнати нерегламентирани сметища в гр. Девин, речните корита и 
селата от Общината. 

Беше извършено загробване на ефтанизирани крави и телета. 

Добиване и монтиране на елхи по случай коледните празници, и поставяне на 
коледната украса. 

Отремонтирани са десет ивични пропаднали шахти. Поддръжка и преглед на 
дъждоприемните дерета‐ тринадесет. 
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Извършени бяха десетки тъжни ритуали на територията на Общината./погребения, 
превоз на покойници от други населени места включително и през празнични и 
почивни дни/. 

Заграден бе новия гробищен парк в село Беден. 

Извършено  бе озеленяване на градинката в центъра на кв. Настан, и бяха премахнати 
старите върби‐2бр. 

Измиване на уличната мрежа, метене на улиците, тротоарите и алеите в гр. Девин и 
селата от общината. 

Бяха засадени сезонни едногодишни цветя, а в последствие поддържани /окопаване, 
плевене и поливане/. 

През месеците Юли и Август се извършваше поливане на зелените и цветните площи 
със водоноската, като работното време започваше от 6.00 часа, а в съботните и 
неделните дни се дежуреше. 

Почиствани и хигиенизирани бяха административните сгради и зали. 

Ежеседмично се почиства и хигиенизира след края на пазарния ден. 

Организирани бяха редица празнични мероприятия съпроводени със дежурства от 
страна на служителите на ОП ”БКС” Девин. 

Бяха извършени превоз на служители на Община Девин и товари. 

Бяха поставени парапети по подпорни стени, стълбища, и ръкохватки. Възстановено 
беше бетоновото стълбище свързващо ул. ”Шипка” и ”Шина Андреева”. Изградени са 
тротоари‐ул. ”Явор”, в Беден около дом Сливарови, и връзка между ул. ”Васил Левски” 
и ”Руен”. 

Извършени са ремонти и поддръжка на сгради и помещения Общинска собственост. 

Поддръжка и ремонт на уличното осветление. 

Поддръжка и ремонт на детските площадки и катерушки. 

Отстранени бяха редица аварии с ВиК инсталации в училищата, сградите общинска 
собственост, на местата извършващи дейности с обществена трапезария, аварии по ел. 
инсталациите. 

Ремонт и поддръжка на градските тоалетни. 

Поддръжка на градските стадиони/косене, плевене и поливане/, ежедневно без 
зимния период, а през месец май бе въведена в ред и пистата за тичане, която е 
неизползваема от над 15г. 
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В селата Триград, Грохотно и Гьоврен, бяха поставени ”Легнали полицаи” за 
ограничаване скоростта на движение. 

Отопление на административната  сграда на Община Девин. Ежеседмично се 
зареждаше с дърва котелното помещение на Община Девин през отоплителния сезон. 

Възстановяване на маркировката в Общината, два пъти. 

Служители на предприятието участваха в ремонта на Кметство Триград. 

Отчетените по – горе дейности не изчерпват извършения обем от работа през 
изминалата година от предприятието , извършвани са редица ежедневни дейности за 
които не е воден отчет като например оказване на помощ на различни институции, 
помощ на дарителски организации и други. 

4.Изводи и препоръки за подобряване дейността. 

След анализиране на дейността на предприятието през изминалата година, с цел 
нейното подобряване и постигане на по – добри резултати в бъдеще, считам за 
необходимо следното: 

‐ Необходими са по – голям брой служители, които да бъдат пряко заети в 
дейностите по поддръжка и почистване на обществените територии, ремонтни 
дейности, дърводобива и извършването на тъжните ритуали. Тази 
необходимост е продиктувана от това, че към момента с описаните по – горе 
дейности са ангажирани десет служители градинари, петима поддръжка и 
трима поддръжка на гробищни паркове или общо осемнадесет човека. Със този 
брой служители се извършва целия обем от работа и задачи които изпълнява 
предприятието, като за да не се блокира работа се използват служителите от 
различните длъжности да изпълняват дейности различни от техните 
задължения, доста често се случва служители на длъжност градинар и 
поддръжка да вземат участие в тъжните ритуали, тъй като за едно погребение 
се ангажират минимум трима човека, а има дни когато се извършат две и по‐
вече или пък в празнични и почивни дни, вследствие на което хората трябва да 
се компенсират с почивка в делничните дни. 
През летния период когато е необходимо ежедневно да се извършва поливане 
и косене на зелените площи и цветните алеи, част от градинарите които би 
трябвало да извършват тази дейност, са ангажирани с други дейности свързани 
с ремонт и поддръжка, погребения, дърводобив и други, в резултат на което 
служителите които са ангажирани с поддръжката на зелените площи не успяват 
да се справят с задачите в пълен обем. 
При организирането на празниците и дежурствата свързани с тях отново се 
отклоняват служителите от преките им задължения което води до неизпълнени 
задачи. 



Приложение към Решение №19 от 09.03.2017 г. 

За да се поддържа реда и чистота в празничните и почините дни се определят 
дежурни, което води до намален брой служители през останалите дни. 
 

‐ Необходими са четирима правоспособни служители които да извършват добива 
на дървата за огрев на детските заведения и административните сгради, 
премахването на дървета и оформянето на короните им, понеже към момента 
това се извършва от служители градинари и поддръжка, които не са 
правоспособни за тази дейност и в същото време се отклоняват от техните 
задължения, което води до неизпълнение на други задачи. 
 

‐ Необходимо е да бъдат закупени поне два броя нови моторни триони, тъй като 
наличните три броя са на възраст над 10г. и са силно амортизирани. 
 

‐ Закупуването на снегорин за почистване на тротоарните площи, ще доведе 
повишаване на ефективността и качеството при почистването на снега през 
зимния период. 
 

‐ Проблем за осъществяване дейността на предприятието свързана с тъжните 
ритуали е изчерпването на свободните парцели в стария гробищен парк, а 
наличните такива се намират в скалист район който силно затруднява 
изкопаването на гробни места. 
 

‐ Необходимо е изграждането на сепарираща инсталация за ТБО, защото 
пускането  в действие на тази инсталация ще доведе до намаляване на 
количеството ТБО което се извозва до регионалното депо, в резултат на което 
ще доведе до спад на разходите за гориво, такси и отчисления. 
 

‐ Закупуването на товарен автомобил с повишена проходимост, силно ще 
подобри дейността на предприятието по отношение на събирането на ТБО през 
зимния период и превоза на дърва. 
 

‐ Провеждането на периодични кампании /срещи с жителите на населените 
места, ученици, отпечатване и разспостранение на брошури и др./, с цел 
повишаване на културата на жителите по отношение на генерирането и 
изхвърлянето на отпадъци. 
 
Считам, че с  настоящия доклад  в максимална и обективна степен съм ви 
запознал със финансовото състояние  и дейността на ОП ”БКС” Девин през 
2016г.  
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

от 09.03.2017 г. 

 

Бюджетна прогноза на община Девин за периода 2018 - 2020 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл.69, ал.1, т.1, и чл.83, 

ал.2 от Закона за публични финанси и чл.27, ал.2 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

 I.Одобрява бюджетната прогноза на Община Девин за периода 2018-2020 г. 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно 

приложенията, неразделна част от решението, както следва: 

 

1.Приложение № 8 „Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на 

постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности”. 

    2.Приложение № 1 „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2018-2020 г.”. 

    3.Приложение № 6г „Прогноза за общински дълг (вкл. намеренията за нов) и 

разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г.” 

4.Обяснителна записка за поети ангажименти и за задължения за разходи за 

периода 2018-2020 г. 

 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.14, ДЗО-22/16.02.2017 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 № 21 

от 09.03.2017 г. 

 

Отдаване на земеделска земя под наем 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 40, ал. 1 и ал. 2  от Наредба № 2 на Община Девин и 

във връзка  с чл. 24а ал. 6 т. 2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем  на  част  от имот с  №  043010, 

землище с Гьоврен, община Девин, област Смолян, собственост на Община Девин, 

съгласно скица №К 11479/15.02.2017 г. по КВС на с. Гьоврен, община Девин, област 

Смолян  представляваща 22000/150529 кв.м. с начин на трайно ползване нива  

местност „ БОЙДАЛЪКА”, на Реджеп  Асанов Узунов от с. Гьоврен, община Девин, 

област Смолян за срок от 5 г. и годишна цена за наема на имота 726 лв. 

(седемстотин и двадесет  шест лева), съгласно експертна пазарна оценка на 

лицензиран оценител. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.15, ДЗО-23/16.02.2017 г. от дневния ред и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 22 

от 09.03.2017 г. 

 

Определяне на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и 

индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ за стопанската 2017-2018 г. 

 

 На основание чл.21, ал.1, т. 8 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 11 ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37 

„И” ал. 3  от Закона за собствеността и ползването на земеделските  земи   

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Определя пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд за 

общо и индивидуално ползване, описани по местоположения /землища/, категория, 

площ по приложение №1, неразделна част от настоящото решение.  

 

 2.Определя следните правила за ползването на общинските ливади, мери и 

пасища на територията на общината, като ползвателите задължително трябва да 

спазват: 

     а) да почистват ливадите, мерите пасищата от нежелана храстовидна растител 

(капина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове 

(орлова папрат, чемерика); 

б) да не променя предназначението им да не ги разорават. Да не ги използват за 

не земеделски нужди; 

в) да не допуска замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни 

и др. отпадъци; 

г) да не пали растителност в ливадите, мерите и пасищата 

д) агротехнически мероприятия, като посяване, торене, борба с плевелната 

растителност, отводняване и напояване и построяването на навеси и временни 

ограждения, се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване 

от камъни и почистване от храсти с кмета /кметски наместник на населено място; 

е) ливадите, мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, 

засоляване и др.; 



ж) лично да съпровожда стадото по пътя до пасището и се грижат за него в 

ливадите, мерите и пасищата или да ангажират и изрично посочат друго лице, което 

да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка. 

з) въвеждане и редуване на парцелно ползване на общинските ливади, мери и 

пасища; 

и) охрана на предоставените общински ливади, мери и пасища; 

й) осигуряване на ветеринарна профилактика; 

к) своевременно предоставяне на Общинска администрация-Девин на копие от 

картата за ползването на предоставените общински ливади, мери и пасища по 

физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските 

парцели. 

л) своевременно уведомяване на Община Девин при промяна в обстоятелствата, 

предвид които ползват общински ливади, мери пасища (чувствителна промяна на 

броя пасищни животни, замразяване или приключване на дейността и др.); 

 

       3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за  наем с  

регистрирани земеделските стопани (животновъди). 

 
 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.16, ДЗО-24/16.02.2017 г. от дневния ред и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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Приложение към Решение №22 от 09.03.2017 г. 

 

Н  
С  

 

СПРАВКА 

А СВОБОДНИТЕ ИМОТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 37 „И” ОТ ЗСПЗЗ      ЗА
ЕЛСКОСТАПНСКАТА 2017‐2018    ГОДИНА    ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД С НТП

ПАСИЩЕ,МЕРА, ПАСИЩЕ С ХРАСТИ И ЛИВАДИ 

 

Община  Землище № на имота Площ 
дка 

 

НТП Категори
я 

ЗЕМЛИЩЕ 
СЕЛО.БЕДЕН 

     

Девин Беден 001031 2,693 Използв. ливада Х 
Девин Беден 001049 1,919 Пасище, мера Х 
Девин Беден 001060 2,516 Използв. ливада Х 
Девин Беден 003002 8,098 Пасище,мера Х 
Девин Беден 003004 1,332 Използв. ливада Х 
Девин Беден 010010 1,014 Използв. ливада Х 
Девин Беден 010011 1,166 Използв. ливада Х 
Девин Беден 010012 1,475 Използв. ливада Х 
Девин Беден 010014 1,938 Използв. ливада Х 
Девин Беден 011006 1,825 Използв. ливада Х 
Девин Беден 011007 1,621 Използв. ливада Х 
Девин Беден 011009 2,331 Използв. ливада Х 
Девин Беден 012051 2,699 Пасище, мера Х 
Девин Беден 012053 2,888 Използв. ливада Х 
Девин Беден 013007 2,908 Използв. ливада Х 
Девин Беден 015001 2,047 Пасище, мера Х 
Девин Беден 015006 1,736 Използв. ливада Х 
Девин Беден 015024 1,986 Използв. ливада Х 
Девин Беден 015029 150.000 Пасище, мера Х 
Девин Беден 016001 1,537 Използв. ливада Х 
Девин Беден 016002 0,821 Използв. ливада Х 
Девин Беден 018002 1,412 Използв. ливада Х 
Девин Беден 020036 2,681 Използв. ливада Х 
Девин Беден 020044 1,608 Използв. ливада Х 
Девин Беден 021007 1,824 Използв. ливада Х 
Девин Беден 021008 64,340 Използв. ливада Х 
Девин Беден 022009 4,109 Използв. ливада Х 
Девин Беден 024001 2,195 Използв. ливада Х 
Девин Беден 027006 141,814 Пасище мера Х 
Девин Беден 028019 1,334 Използв. ливада Х 
Девин Беден 028024 1,673 Използв. ливада Х 
Девин Беден 028071 1,737 Използв. ливада Х 



Приложение към Решение №22 от 09.03.2017 г. 

 
Девин Беден 029002 1,429 Използв. ливада Х 
Девин Беден 029010 1,113 Използв. ливада Х 
Девин Беден 033005 3,546 Използв. ливада Х 
Девин Беден 035011 9,133 Използв. ливада Х 
Девин Беден 037007 4,569 Използв. ливада Х 
Девин Беден 043003 11,381 Пасище, мера Х 
Девин Беден 043019 4,350 Използв. ливада Х 
Девин Беден 044001 2,697 Използв. ливада Х 
Девин Беден 051002 1,939 Използв. ливада Х 
Девин Беден 054011 2,174 Пасище,мера Х 
Девин Беден 054013 5,831 Пасище,мера Х 
Девин Беден 055002 1,563 Използв. ливада Х 
Девин Беден 055009 1,220 Използв. ливада Х 
Девин Беден 055013 1,727 Използв. ливада Х 
Девин Беден 062009 5,179 Използв. ливада Х 
Девин Беден 062015 1,905 Използв. ливада Х 
Девин Беден 062020 1,564 Използв. ливада Х 
Девин Беден 066011 1,145 Използв. ливада Х 
Девин Беден 066052 2,343 Използв. ливада Х 
Девин Беден 066053 1,774 Използв. ливада Х 
Девин Беден 067001 1,024 Използв. ливада Х 
Девин Беден 067023 6,417 Използв. ливада Х 
Девин Беден 068006 3,720 Използв. ливада Х 
Девин Беден 069015 5,741 Използв. ливада Х 
Девин Беден 070006 1,177 Пасище,мера Х 
Девин Беден 070035 1,009 Използв. ливада Х 
Девин Беден 071010 3,724 Пасище,мера Х 
Девин Беден 071011 1,599 Пасище,мера Х 
Девин Беден 077018 4,727 Използв. ливада Х 
Девин Беден 081004 2,714 Използв. ливада Х 
Девин Беден 082003 5,199 Използв. ливада Х 
Девин Беден 082004 1,867 Използв. ливада Х 
Девин Беден 082005 7,874 Пасище,мера Х 
Девин Беден 084002 4,926 Използв. ливада Х 
Девин Беден 086001 1,958 Използв. ливада Х 
Девин Беден 087001 3,007 Пасище,мера Х 
Девин Беден 088023 2,356 Използв. ливада Х 
Девин Беден 088048 1,175 Използв. ливада Х 
Девин Беден 089003 2,148 Използв. ливада Х 
Девин Беден 089033 1,112 Използв. ливада Х 
Девин Беден 090001 2,215 Използв. ливада Х 
Девин Беден 091005 6,864 Използв. ливада Х 
Девин Беден 091009 1,035 Използв. ливада Х 
Девин Беден 091096 1,025 Използв. ливада Х 
Девин Беден 091107 1,042 Използв. ливада Х 
Девин Беден 091133 2,886 Използв. ливада Х 



Приложение към Решение №22 от 09.03.2017 г. 

 
Девин Беден 091137 2,006 Използв. ливада Х 
Девин Беден 091147 1,143 Използв. ливада Х 
Девин Беден 092001 4,043 Използв. ливада Х 
Девин Беден 092037 36,859 Използв. ливада Х 
Девин Беден 093011 5.000 Използв. ливада Х 
Девин Беден 097003 8,470 Използв. ливада Х 
Девин Беден 098002 2,852 Използв. ливада Х 
Девин Беден 107001 3,006 Пасище,мера Х 
Девин Беден 114001 1,131 Пасище, мера Х 
Девин Беден 124002 1,447 Пасище с храсти VІІ 
Девин Беден 130006 2,582 Използв. ливада VІІ 
Девин Беден 143005 5,022 Използв. ливада Х 
Девин Беден 143008 2,296 Използв. ливада Х 
Девин Беден 146011 1,575 Използв. ливада Х 
Девин Беден 155001 1,159 Пасище, мера Х 
Девин Беден 167039 2,093 Използв. ливада Х 
Девин Беден 167042 2,968 Използв. ливада Х 
Девин Беден 181035 2,259 Пасище, с храсти Х 
Девин Беден 185002 1,295 Пасище с храсти Х 
Девин Беден 185009 2,310 Използв. ливада Х 
Девин Беден 185014 4,686 Използв. ливада Х 
Девин Беден 185018 6,687 Използв. ливада Х 
Девин Беден 185020 3,336 Използв. ливада Х 
Девин Беден 186001 2,512 Използв. ливада Х 
Девин Беден 188004 2,092 Използв. ливада Х 
Девин Беден 202014 1,767 Използв. ливада Х 
Девин Беден 202055 2,998 Използв. ливада Х 
Девин Беден 202177 4,675 Използв. ливада Х 
Девин Беден 203010 11,498 Пасище, мера Х 
 девин Беден 204065 11.413 Пасище,с храсти  
Девин  Беден 208083 3,422 Използв. ливада VІІІ 
Общо   110 имота 709.002   

ЗЕМЛИЩЕ 
СЕЛО БРЕЗЕ 

     

Девин Брезе 007023 3,294 Пасище , мера Х 
Девин Брезе 009001 1,049 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 016045 1,595 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 016050 1,240 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 018013 5,780 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 021016 1,447 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 021054 8.600 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 021068 6,900 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 022009 2,155 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 024015 1,125 Пасище ,мера Х 
Девин Брезе 028089 2,127 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 028090 1,065 Използв. ливада Х 
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Девин Брезе 028091 1,226 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 043026 1,970 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 044011 1,337 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 044014 1,978 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 044017 2,423 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 044044 3,235 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 045027 1,086 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 045065 15.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 050001 3,091 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 050004 1,546 Пасище ,мера Х 
Девин Брезе 050022 1,490 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 050036 6,173 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 050041 3,538 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 050042 1,007 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 050060 1,739 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 050066 17,287 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 053001 3,348 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 053011 5,144 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 053024 6.000 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 054014 3.000 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 055012 7.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 058005 7,956 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 058011 1,997 Пасище,мера Х 
Девин Брезе 058012 6,158 Пасище,храсти Х 
Девин Брезе 059003 7,297 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 061018 3,438 Пасище мера Х 
Девин Брезе 061029 3,400 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 062007 4,760 Пасище,мера Х 
Девин Брезе 063027 30.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 064001 36,133 Пасище,мера Х 
Девин Брезе 065006 14.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 068041 4.000 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 070024 4,187 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 070074 9.000 Пасище, с храсти Х 
Девин Брезе 072036 1,232 Пасище,мера Х 
Девин Брезе 072079 5,017 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 073015 2,324 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 074041 100.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 075011 1,757 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 075017 2,591 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 076016 1,144 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 077013 1.000 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 078012 3,539 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 081015 1.000 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 081023 1,096 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 081033 1,563 Използв. ливада Х 
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Девин Брезе 081040 4,680 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 081044 4,571 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 083014 4,225 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 083019 1,898 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 083022 2,036 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 083023 2,227 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 084005 3,597 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 084019 5.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 084021 16.000 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 085023 5.000 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 093011 1,474 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 100009 12.000 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 100010 5,009 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 100012 2,039 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 102013 15.000 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 104050 1,116 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 104051 2,304 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 104063 2,009 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 109001 10.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 109018 10.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 110017 1,306 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 110020 2,185 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 110055 3,607 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 110058 3,425 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 110120 55,095 Пасище мера Х 
Девин Брезе 111006 3,586 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 111007 4,378 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 112034 170,148 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 112051 6,746 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 114001 3,689 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 114008 1,139 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 115013 2.700 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 115033 4.000 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 121045 3,566 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 121056 1,278 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 122066 1,183 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 122067 1,229 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 122111 3.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 122040 1.944 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 133011 2,335 Използв. ливада Х 
Общо   97 имота 766.308    

ЗЕМЛИЩЕ 
ГРАД 
ДЕВИН 

     

Девин Девин  20465.14.8 15.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.33.64 5.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.33.110 5.000 Пасище, мера Х 
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Девин Девин 20465.42.6 4.937 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.41.3 1.816 Пасище, мера Х 
Девин  Девин 20465.59.57 7.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.65.1 5.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.66.2 5.527 Използв. ливада Х 
Девин Девин 20465.69.1 8.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.77.1 10.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.77.3 5.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.78.4 10.000 Пасище, мера Х 
Девин  Девин  20465.80.16 3.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.82.2 3.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.82.8 3.561 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20467.84.83. 2.274 Пасище ,мера Х 
Девин Девин 20465.84.61 5.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.85.365 10.000 Пасище, мера Х 
Девин  Девин 20465.94.1 5.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.97.4 2.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин  20465.103.24 2.000 Пасище, мера Х 
Девин  Девин 20465.108.1 2.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.109.2 2,595 Използв. ливада Х 
Девин Девин 20465.109.8 1,584 Използв. ливада Х 
Девин Девин 20465.109.13 1.362 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.109.20 1.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин  20465.109.52 1.772 Пасище, мера Х 
Девин Девин  20465.11.13 2.000 Пасище, мера Х 

 ОБЩО 26.имота 130.428   
ЗЕМЛИЩЕ С 
ГРОХОТНО 

     

Девин Грохотно 003035 15.000 Ливада Х 
Девин Грохотно 003097 11.562 Ливада  Х 
Девин Грохотно 003017 70.000 Ливада  Х 
Девин Грохотно 001231 20.000 Пасище, мера VІІІ 

 ОБЩО 4 имота 116,562   
ЗЕМЛИЩЕ С 
ЧУРЕКОВО 

     

Девин  Чуреково 005096 7.013 Използв. ливада Х 
Девин  Чуреково 005095 5.642 Използв. ливада Х 
Девин  Чуреково 005033 12.168 Използв. ливада Х 
Девин  Чуреково  004041 10.185 Използв. ливада Х 

 ОБЩО 4 имота 35.008   
ЗЕМЛИЩЕ 

СЕЛО 
СОТМАНОВО 

     

Девин Стоманово 004004 34.000 Пасище, мера Х 
Девин Стоманово 004028 3,795 Пасище, мера Х 
Девин Стоманово 005062 2,404 Пасище, мера Х 
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Девин Стоманово 005130 1,575 Използв. ливада Х 
Девин Стоманово 052001 1.412 Пасище, мера Х 
Девин Стоманово 005182 3,910 Пасище, мера Х 
Девин Стоманово 006044 1,528 Пасище, мера Х 
Девин Стоманово 006082 2,306 Пасище, мера Х 

 ОБЩО 8  имота 50.930   
ЗЕМЛЩЕ 
СЕЛО 

ОСИКОВО 

     

Девин Осиково 014011 15.000 Пасище, мера Х 
Девин Осиково 013014 14.500 Храсти Х 
Девин Осиково 013095 4.940 Пасище, мера Х 
Девин Осиково 014075 3.180 Пасище с храсти Х 

 ОБЩО 4 имота 102.608   
ЗЕМЛИЩЕ 

СЕЛО 
ЛЯСКОВО 

     

Девин Лясково 011747 26.317 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 017581 34.696 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 017853 5.630 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011162 1,266 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 011166 2,080 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 011183 2,117 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 011186 19,825 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011194 2,002 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 011204 3,334 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011216 3,673 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011241 2,202 Използв. ливаса Х 
Девин Лясково 011281 6,038 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011286 5,256 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011337 3,495 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011365 2,992 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011371 4,644 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011374 2,432 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 011376 5,751 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 011667 1,141 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011676 1,323 Пасище с храсти Х 
Девин Лясково 011731 1,682 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011734 2,235 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011747 26,317 Пасище с храсти Х 
Девин Лясково 011809 3,085 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 012123 7,172 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 012125 2,839 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 012127 2,513 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 012132 4,465 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 012141 8.000 Пасище с храсти Х 
Девин Лясково 013143 4,362 Използв. ливада Х 
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Девин Лясково 013149 5,975 Използ. ливада Х 
Девин Лясково 013174 1,826 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 013202 9.000 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 014001 3,847 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 015392 3,833 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 015394 3,793 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 015450 2,843 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 015490 5.000 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 016321 6.466 Използв. ливада Х 

 Общо 39 имота 241.467   
ЗЕМЛИЩЕ 
С. ТРИГРАД 

     

Девин Триград 73105.11.300 1.036 Пасище, мера Х 
Девин Триград 73105.13.404 3.000 Пасище, мера Х 
Девин Триград 73105.15.41 1.780 Пасище, мера VІІІ 
Девин Триград 73105.19.121 1.000 Пасище с храсти VІІІ 
Девин Триград 73105.19.151 1.092 Пасище, мера VІІІ 
Девин  Триград 73105.10.193 1.166 Пасище, мера VІІІ 
Девин Триград 73105.19.349 1.000 Пасище, мера VІІІ 
Девин Триград 73105.20.5 1.000 Пасище, мера Х 
Девин  Триград 73105.21.39 2.611 Пасище, мера Х 
Девин Триград 73105.21.165 4.629 Пасище,с храсти Х 
Девин  Триград 73105.21.173 1.106 Използв. ливада Х 
Девин  Триград 73105.28.433 1.547 Изпл. ливада Х 
Девин  Триград 73105.13.42 3.000 Пасище, мера Х 
Девин Триград 73105.13.423 3.600 Пасище, мера Х 
Девин Триград 73105.13.548 5.000 Пасище, мера Х 
Девин  Триград 73105.13.152 5.800 Пасище, мера Х 
Девин Триград 73105.13.55 8.600 Пасище, мера Х 
Девин  Триград 73105.13.50 5.300 Пасище, мера Х 
Девин  Триград 73105.13.32 6.700 Пасище, мера Х 

  19 имота 58.967   
бщо за 
община 
Девин 

 311 имона 2108.672   

 

 

 

 

 

 



Приложение към Решение №22 от 09.03.2017 г. 

 

Н  
С  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА СПРАВКА 

А СВОБОДНИТЕ ИМОТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 37 „И” ОТ ЗСПЗЗ      ЗА
ЕЛСКОСТАПНСКАТА 2017‐2018    ГОДИНА    ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД С НТП

ПАСИЩЕ,МЕРА, ПАСИЩЕ С ХРАСТИ И ЛИВАДИ 

 

Община  Землище № на имота Площ 
дка 

 

НТП Категория 

ЗЕМЛИЩЕ 
СЕЛО.БЕДЕН 

     

Девин Девин 20465.99.80. 6.485 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.99.81 0.255 Пасище мера Х 

 ОБЩО  6.740   
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 23 

от 09.03.2017 г. 

 

Отдаване на земеделска земя под наем 

 

На основание чл.24А ал. 6 т. 2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и чл. 11 ал. 1 и ал. 2  от Закона за пчеларството  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем  на земеделска земя имот с проектен 

кадастрален № 022041, образуван от имот с кад. № 022016,  собственост на Община 

Девин, съгласно предоставена скица проект № Ф01042/08.09.2016 г. по картата на 

възстановената собственост на землище с. Михалково, община Девин, област Смолян 

с начин на трайно ползване храсти с  площ 0.487. дка. ( нула декара четиристотин 

осемдесет и седем кв.м.) на Кръстю Николов Керкелов от с. Михалково, община 

Девин, област Смолян за срок от 5 г (пет години) и годишна цена за наема на имота 

14.00 лв., съгласно експертна пазарна оценка на лицензиран оценител. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.17, ДЗО-25/16.02.2017 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 № 24 

от 09.03.2017 г. 

 

Отчет за дейността и финансовото състояние на МБАЛ – Девин ЕАД за 

периода 01.01.2016 г. -31.12.2016 г. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.Възлага на Изпълнителния директор на МБАЛ „Девин” ЕАД гр.Девин да 

изготви подробен отчет за дейността и финансовото състояние на дружеството за 

2016г. в срок до 30.04.2017г. в т.ч.: 

- Материална база 

- Собствена и наета медицинска апаратура 

- Преминали брой пациенти 

- Приходи и разходи по отделения 

- Разшифровка за разходите на материали платени за 2016 : 

№ по 

ред 

доставчик Вид дейност Документ№/дата сума 

1.     

 

- Разшифровка на разхода за външни услуги платени за 2016 : 

№ по 

ред 

доставчик Вид дейност Документ№/дата сума 

1.     

 

2.Възлага на Изпълнителния директор на МБАЛ „Девин” ЕАД гр.Девин , 

ежемесечно да предоставя на вниманието на Общински съвет следните 

разшифровки: 

 

Разшифровка за разходите на материали платени за периода от……...до………. : 

№ по 

ред 

доставчик Вид дейност Документ№/дата сума 

1.     

 

 



Разшифровка на разхода за външни услуги платени за периода от…….…до…….: 

№ по 

ред 

доставчик Вид дейност Документ№/дата сума 

1.     

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 09.03.2016 г., 

Протокол № 4, т.18, ДЗО-26/16.02.2016 г. от дневния ред и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 25 

от 09.03.2017 г. 

 

Управление на общински имоти. 

 

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от 

ЗОС, чл.68, ал.1 от Наредба №2 на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване 

под наем на стая №1 с площ 15,5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I – ви етаж на 

Професионална гимназия по електротехника „А. С. Попов”, град Девин, сграда с 

кадастрален №20465.504.1509.1 по кадастралната карта на град Девин, община 

Девин, област Смолян при следните условия: 

1. Задължителни условия на участниците: 

- в конкурса могат да участват Физически, Юридически лица и сдружения 

с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 

Документи за юридическия статус на участника. 

Регистрационни документи на участника: 

- съдебно решение за регистрация; 

- копие от ЕИК ; 

- удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения към НАП, 

община Девин и Общината по регистрация, ако е различна от община Девин; 

- за ЮЛСНЦ удостоверение за вписване в регистъра ; 

2. Помещенията да се използват, като офиси за осъществяване на дейност в 

обществена полза. 

3. Първоначална наемна цена – 114.55 лв. с ДДС. 
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4. Класирането на участниците да се извърши по реда на предложена най – 

висока наемна цена за помещенията. 

5. Процедурата за провеждане на конкурса е съгласно изискванията на чл. 

68 до чл. 80 от Наредба №2 на община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 19, ДЗО-27 от 16.02.2017 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 № 26 

от 09.03.2017 г. 

 

Разглежда-не на предложение и издаване на разрешение за изработване на 

ПУП - ПУР за ПИ 20465.151.20 и ПИ 20465.151.24 в м. "Гарипова тепавица", 

землище град Девин. С предложения проект ПИ 20465.151.20 и ПИ 

20465.151.24 се урегулират и се предвиждат за транспортна територия. 

 

На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 във връзка с 

чл.215 от ЗУТ, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Издава разрешение за изработване на ПУП - ПУР за ПИ 20465.151.20 и ПИ 

20465.151.24 в м. "Гарипова тепавица", землище град Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 20, ДЗО-28 от 16.02.2017 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 № 27 

от 09.03.2017 г. 

 

Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I - 847 и частична 

промяна на улична регулация в рамките на ПИ 20465.504.847, кв. 67 по 

плана на град Девин. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за промяна на УПИ I - 847 и 

частична промяна на улична регулация в рамките на ПИ с идентификатор 

20465.504.847, кв. 67 по плана на град Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 21, ДЗО-29 от 16.02.2017 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 № 28 

от 09.03.2017 г. 

 

Разглеждане на предложение и издаване на разрешение за изработване на 

промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ I - Озеленяване , ПИ 29502.503.55, кв. 14 и 

частична промяна на улична регулация от о.т. 24, през о.т. 25, о.т. 26 до о.т. 

27 и от о.т. 20 през о.т. 21 до о.т. 103 по плана на с. Жребево, община Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с 

чл. 215 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Издава разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ I - 

Озеленяване , ПИ 29502.503.55, кв. 14 и частична промяна на улична регулация от 

о.т. 24, през о.т. 25, о.т. 26 до о.т. 27 и от о.т. 20 през о.т. 21 до о.т. 103 по плана на 

с. Жребево, община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 22, ДЗО-30 от 16.02.2017 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 № 29 

от 09.03.2017 г. 

 

Издаване на разрешение за одобряване на задание за промяна на ПУП - ПР 

за УПИ LVI и УПИ LVII (ПИ 20465.502.1259 и ПИ 20465.502.1260), кв.55 по 

плана на град Девин, община 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. Издава разрешение за одобряване на задание за промяна на ПУП - ПР за 

УПИ LVI и УПИ LVII (ПИ 20465.502.1259 и ПИ 20465.502.1260), кв.55 по плана на 

град Девин, община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 23, ДЗО-31 от 16.02.2017 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 № 30 

от 09.03.2017 г. 

 

Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП за Нов 

горски автомобилен път в м. "Кожарско дере", землище на с. Триград, 

община Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и 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 - ПП за Нов горски автомобилен 

път в м. "Кожарско дере", землище на с. Триград, община Девин. 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП - ПП за Нов горски автомобилен 

път в м. "Кожарско дере", землище на с. Триград, община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 24, ДЗО-32 от 16.02.2017 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 № 31 

от 09.03.2017 г. 

 

Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ VII - за 

селскостопански постройки групово в рамките на ПИ 501.430, частична 

промяна на улична регулация и урегулиране на нова улица в източна 

посока от о.т. 237 в кв. 12 по плана на с. Триград, община Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за част от УПИ VII - за 

селскостопански постройки групово в рамките на ПИ 501.430, частична промяна на 

улична регулация и урегулиране на нова улица в източна посока от о.т. 237 в кв. 12 

по плана на с. Триград, община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 25, ДЗО-33 от 16.02.2017 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 № 32 

от 09.03.2017 г. 

 

Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП за 

Реконструкция и ремонт на горски автомобилен път "Маркова Колиба - 

Бойдалъка", землище на с. Гьоврен, община Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и 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 - ПП за Реконструкция и ремонт 

на горски автомобилен път "Маркова Колиба - Бойдалъка", землище на с. Гьоврен, 

община Девин. 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП - ПП за Реконструкция и ремонт 

на горски автомобилен път "Маркова Колиба - Бойдалъка", землище на с. Гьоврен, 

община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 26, ДЗО-34 от 16.02.2017 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 № 33 

от 09.03.2017 г. 

 

Издаване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 17594 и за част 

от ПИ 17442 в м. "Заевото" в землището на с. Лясково. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и 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 ПИ 17594 и за част 

от ПИ 17442 в м. "Заевото" в землището на с. Лясково, община Девин. 

 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 17594 и за част от 

ПИ 17442 в м. "Заевото" в землището на с. Лясково, община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 27, ДЗО-35 от 16.02.2017 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 № 34 

от 09.03.2017 г. 

 

Издаване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за урегулиране на ПИ 

73105.12.515 в м. "Хорлог" в землището на с. Триград. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и 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 урегулиране на ПИ 

73105.12.515 в м. "Хорлог" в землището на с. Триград, община Девин. 

 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за урегулиране на ПИ 

73105.12.515 в м. "Хорлог" в землището на с. Триград, община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 28, ДЗО-36 от 16.02.2017 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 № 35 

от 09.03.2017 г. 

 

Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II - селскостопански 

постройки - групови, кв. 15 по плана на с. Триград. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II - селскостопански 

постройки - групови, кв. 15 по плана на с. Триград, община Девин и образуване на 

нови самостоятелни обособени УПИ – та. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 29, ДЗО-37 от 16.02.2017 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 № 36 

от 09.03.2017 г. 

 

Даване на съгласие за изменение на границите на УПИ IV - за жилищно 

строителство и УПИ III за общежитие, кв. 16 по ПУП на с. Триград, община 

Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ IV, в кв. 16 по ПУП на с. 

Триград, община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 30, ДЗО-38 от 16.02.2017 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 № 37 

от 09.03.2017 г. 

 

Приемане план - график за заседанията на Общински съвет - Девин за 

първото полугодие на 2017 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 63, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема План-график за заседанията на Общински съвет – Девин за 

първото полугодие на 2017г. - съгласно приложение №1. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 31, ДЗО-39 от 20.02.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

към Решение 37/ 09.03.2017г. 

 

План на заседанията на Общински съвет – Девин за  

първото полугодие на 2017г. 

 

м.Януари: 

1. Приемане програма за разпореждане и управление на общинската 

собственост за 2017 г. 

2. Разглеждане отчет за изпълнението на план-сметката за дейностите, свързани 

с развитието на туризма в Община Девин за 2016г. и приемането на такава за 

2017г. 

3. Разглеждане на календар за културните събития и изяви в община Девин за 

2016г. 

4. Разглеждане и приемане на бюджета на община Девин за 2017г. 

5. Текущи докладни записки свързани с дейността на общината 

 

м.Февруари: 

1. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално 

ползване съгласно чл.37 „и” от ЗСПЗЗ 

2. Разглеждане докладни записки свързани с устройството на територията 

3. Разглеждане докладни записки свързани с проектите по енергийна 

ефективност. 

4. Разпореждане с общинска собственост 

5. Текущи докладни записки свързани с дейността на общината 

 

м.Март :  

1. Отчет за дейността на Общински детски комплекс гр.Девин 

2. Разглеждане информация за дейността на МКБППМН за 2016г. 

3. Разглеждане на информация на работата на РПУ – Девин 

4. Отчет за управлението на общинската собственост 

5. Текущи докладни записки свързани с дейността на общината 

 

м.Април: 

1. Обсъждане структурата на училищата, обслужващите звена и детските 

градини в община Девин през 2017/2018  учебна година. 

2. Обсъждане на схеми за поставяне на павильони в гр.Девин и по селата 

3. Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов 

одит на МБАЛ „Девин” ЕАД гр.Девин 



4. Отчет за изпълнението на Програмата за социални услуги в Община Девин за 

2016г. и приемането на такава за 2017г. 

5. Текущи докладни записки свързани с дейността на общината 

 

м.Май: 

1. Одобряване на заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на 

МБАЛ „Девин” гр.Девин 

2. Разглеждане докладни записки свързани с общинската собственост 

3. Разглеждане изменения и допълнения към наредби на община Девин 

4. Текущи докладни записки свързани с дейността на общината 

 

м.Юни: 

1. Допълнения към годишната програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост 

2. Приемане план на заседанията на Общински съвет – Девин за второто 

полугодие на 2017г. 

3. Текущи докладни записки свързани с дейността на общината 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 38 

от 09.03.2017 г. 

 

Приемане отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за второто 

полугодие на 2016 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 6, от ЗМСМА и 

чл. 109 от ПОДОСНКВОА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за работата на Общински съвет - Девин и неговите kомисии 

за второто полугодие на 2016 г. съгласно приложението. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 32, ДЗО-40 от 20.02.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение към Решение 38 от 09.03.2017 г. 

О Т Ч Е Т 
за дейността на Общински съвет Девин за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В задълженията си вменени в чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.109 от ПОДОСНКВОА 

председателят на Общинския  съвет  изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно 

отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии. Във тази връзка представям 

пред Вас отчет за работата на Общински съвет Девин и неговите комисии за периода 

м.юли 2016 г. – м. декември 2016 г. 

През второто полугодие са проведени 9 броя заседания  / от които 6 броя редовни 

и  3 броя извънредни /. През този период са проведени заседания  и са приети 101 бр. 

решения. Разделено на проведените заседания се падат средно по 17 броя решения на 

заседание. От тях има върнато само едно решение №172 от 28.10.2016 г. от Областния 

управител. Въпреки, че всички докладни записки внасяни от общинска администрация са 

съгласувани със съответните отдели, все ще има какво да се желае относно 

окомплектоването и качеството на същите. 

От всичките приети решения  57 броя са във връзка с устройство на територията и 

разпореждане с общинската собственост, 44 броя са във връзка с бюджета на общината, 

образованието, здравеопазването и кандидатстване по проекти / приемане на решения за 

наредби , правилници, отмяна на решения,  избор на комисии  др./ 

Присъствието на общинските съветници през второто полугодие на 2016 г. е 

следното. За проведените заседания от 153 броя присъствия съгласно ЗМСМА са 

регистрирани 131 присъствия, 22 броя са отсъствията по уважителни причини. Прави 

впечатление  отговорността на общинските съветници към техните задължения и 

стремежа да не се отсъства от заседанията. 

Заседанията на общински съвет протичат в нормална работна обстановка което се 

дължи най – вече на факта, че в постоянните комисии към него се извършава огромната 

работа по обсъждане на докладните записки и приемането на становищата по тях. 

През второто полугодие м. август 2016 г. се структурира и нова ПК „ Оперативен 

контро

азно изискванията на 

Глава осма от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

л върху дейността на едноличните търговски дружества, търговски дружества с 

общинско участие и общинските предприятия и техните органи”  

Постоянните комисии на общинския съвет работят съобр



Броя на заседанията на ПК са следните: 

- ПК „ БФЕФП” – 7 заседания, разгледани 45 броя ДЗО 

- ПК „ УТОССГС” – 7 заседания, разгледани 57 броя ДЗО   

- ани 13 броя ДЗО 

КО от които 15 броя са 

т работи съобразно изискванията на ЗМСМА и реагира бързо и 

ни решения по проблеми от обществено 

значим

рим начина на работа, условията на живеене, създаването 

на усл

 с

проси касаещи болшинството от жителите на общината,  промени в 

устройстве

 

а повечето от които свързани с 

инфас

 

 

ПК „ ОМДСТК” - 5 заседания, разглед

- ПК „ ЗСПЕ” -       12 заседания, 11 броя  ДЗО и  18 броя 

за отпускане на помощи.  

- ПК „ ОКДЕТДТДОУОПТО” - 2 заседание. 

Видно от направената справка за работата на общински съвет и неговите органи е 

видно, че общинският съве

адекватно на необходимостта от вземане на спеш

 характер. 

Пълните протоколи се публикуват на сайта на общината. С тези промени ние 

даваме достатъчно голяма прозрачност на нашата работа пред населението на общината 

гласувало ни доверие да подоб

овия за разкриване на работни места и решаването на  други проблеми. 

Но всичко това зависи от доброто взаимодействие на общинския ъвет с общинска 

администрация. За това взаимодействие може има доста какво още да се желае в насока 

предварително обсъждане още преди внасяне на докладни записки на обществено 

значими въ

ните  планове засягащи обществени територии, проекти за наредби и 

правилници и техните изменения и др. Всичко това ще е от съществена полза за работата 

на общинския съвет, във връзка с вземане на правилните решения  и взаимодействието 

му с общинската администрация. Опита показва, че когато има прозрачност в работата на 

общински съвет и общинската администрация  добро взаимодействие между тях, това е 

от полза на всички. 

В изпълнение на чл.18, ал.2 т.12 от Правилника от  председателя на общинския 

съвет  придружен от общински съветници  бяха проведени 2 приемни по населените 

места в общината / Михалково, Селча, / на които бяха поставени проблеми както от личен 

характер така и въпроси свързани с населените мест

труктура, води и канализации, подпорни стени , ползване на земи и др. 

От цялата свършена работа до тук дейността на Общинския съвет през изминалия 

период може да се оцени като много добра.  

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 39 

от 09.03.2017 г. 

 

Удължаване срока на ликвидация на "Въча" ЕООД, освобождаване на 

ликвидатора и избор на нов ликвидатор. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 266, ал. 2, ал. 3, ал. 5 

от ТЗ и чл. 37, чл. 51 ал.2, т. 3 и чл. 52 от Наредбата за реда за упражняване 

правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско 

участие в капитала, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Удължава срока на ликвидация на „ВЪЧА” ЕООД с със срок до 01.12.2017г. 

2. Освобождава Лора Симеонова Славчева от длъжността ликвидатор на 

„ВЪЧА” ЕООД, но не я освобождава от отговорност. 

3. Избира за ликвидатор на „ВЪЧА”ЕООД г-н Страхил Манолов Лалов от 

с.Гращица общ.Смолян и му възлага да предприеме всички необходими действия 

съгласно Търговски закон за ликвидация на дружеството. 

4. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора сумата от 700 

лв./седемстотин лева/. 

5. Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление с новия 

ликвидатор. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 33, ДЗО-42 от 24.02.2017 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 № 40 

от 09.03.2017 г. 

 

Открита процедура по учредяване и членство в Организация за управление 

на туристически район "Родопи". 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 3 и чл. 22 от Закона за 

туризма, съгласно Концепцията за туристическо райониране на България, приета със 

Заповед на Министъра на туризма №Т-РД-16-103/11.03.2015 г. и Заповед №Т-РД-14-

65/24.10.2016 г. на Министъра на туризма за открита процедура по учредяване на 

Организация за управление на Туристически район „Родопи”, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за участие на община Девин в Учредителното събрание и 

членство в Организацията за управление на Туристически район „Родопи”. 

2. Упълномощава лицето Красимир Росенов Даскалов, длъжност Кмет на 

община Девин, да представлява община Девин в Организацията за управление на 

Туристически район „Родопи”. 

3. В случай на невъзможност за участие на упълномощеното лице Красимир 

Росенов Даскалов, да бъде замествано пълноправно от Руси Вадимов Чаушев, като 

резервен член. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 34, ДЗО-43 от 28.02.2017 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 № 41 

от 09.03.2017 г. 

 

Попълване на състава на ПК и избор на председатели. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 47 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Попълва състава на постоянните комисии /ПК/ на Общински съвет – 

Девин както следва: 

- ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” (ПК 

„БФЕФП”) 

Член:   Свилен Хариев Виденов 

  Джамал Байрам Читак 

  Младен Златков Корчев 

- ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” 

(ПК „ОМДСТК”) 

Член:   Юлиян Страхилов Любенов 
 

2. Избира за председател на ПК „БФЕФП” Венета Стамова Тодорова. 

3. Избира за председател на ПК „УТОССГС” Свилен Хариев Виденов. 

4. Избира за председател на ПК „ОМДСТК” Христина Тошкова Димитрова. 

5. Избира за председател на ПК „ЗСПЕ” Владимир Стефанов Митев. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 35, ДЗО-44 от 02.03.2017 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 № 42 

от 09.03.2017 г. 

 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2017 г.. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал. 2 и ал. 3 

от Закона за публични финанси и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата 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. Актуализира бюджета на община Девин, както следва: 

1.1 Постъпления от продажба на нефинансови активи §40-22 „Постъпления 

от продажба на сгради” в размер на 77 832 лв. 

1.2 Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 

дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа” - §51-00 „Основен ремонт” със 

сумата от 77 832 лв. 

2. Актуализира Програмата за капиталово разходи за 2017 г., както следва: 

2.1. „Детска градина в кв. „Люляк” – реконструкция и преустройство на 

кухня с котелно за разширение на Център за обществена подкрепа” в размер на 

77 832 лв. в т. ч. СМР/СРР на обекта в размер на 76 381 лв. и Строителен надзор в 

размер на 1 451 лв. 

3. Общински съвет – Девин упълномощава Красимир Росенов Даскалов да 

подпише споразумение с Министерство на труда и социалната политика за 

финансиране на проект „Детска градина в кв. „Люляк” – реконструкция и 

преустройство на кухня с котелно за разширение на Център за обществена 

подкрепа”. 

4. Допуска предварително изпълнение на Решението, съгласно чл. 60 от 

АПК, предвид краткия срок за подписване на споразумението за финансиране на 

проект „Детска градина в кв. „Люляк” – реконструкция и преустройство на кухня с 

котелно за разширение на Център за обществена подкрепа” и осигуряване на 

съфинансиране. 

 



2 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 36, ДЗО-46 от 06.03.2017 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 № 43 

от 09.03.2017 г. 

 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2017 г.. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал. 2 и ал. 3 

от Закона за публични финанси и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата 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. Актуализира бюджета на община Девин, както следва: 

1.1 Постъпления от продажба на нефинансови активи §40-22 „Постъпления 

от продажба на сгради” в размер на 10 000 лв. 

1.2 Разходи за местни дейности 

- Дейност 122 „Общинска администрация” - §52-04 „Придобиване на 

транспортни средства” със сумата от 20 000 лв. 

- Дейност 998 „Резерв” със сумата от (- 10 000 лв.). 

2. Актуализира Програмата за капиталово разходи за 2017 г., както следва: 

2.1. Лек автомобил за Общинска администрация – 20 000 лв. 

3. Възлага на кмета община Девин да отрази направените промени по 

функции, дейности и параграфи по бюджета на община Девин за 2017 г. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 37, ДЗО-47 от 06.03.2017 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 № 44 

от 09.03.2017 г. 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ. 

 

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

т. 1 и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ 

на жители на Община Девин, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Дияна Славова Коленарова за 

Анастасия Владимирова Лалева от с. Кестен за  спешна медицинска помощ сумата от 

2 000 /две хиляди/лева. 

2. Средствата да бъдат за сметка на дейност 122, параграф42-14 

„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”. 

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 

09.03.2017 г., Протокол № 4, т. 38, ДЗО-45 от 06.03.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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