
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 93 

от 29.06.2017 г. 

 

Управление на  общински имоти. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9  от ЗОС  ,  

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

Дава съгласие да бъдат включени  в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2017 г. ” Раздел IV – Наем и управление, 

част от следните недвижими имоти – публична общинска собственост: 

1. Помещение за стоматологичен кабинет с площ от 20 кв.м., находящо се на 

II-ри етаж в сградата на Кметство и здравна служба в  гр. Девин, кв. Настан, в УПИ 

I, кв. 120 по плана на гр. Девин, кв. Настан. 

 2. Четири броя терени всеки с площ от 15 кв.м. в гр. Девин, общ. Девин, 

обл. Смолян, попадащи в имот с идент. № 20465.502.5020, предназначени за 

поставяне на преместваеми обекти, за търговска дейност – павилиони, съгласно 

изготвени схеми за поставяне от № 1 до № 4 с дата 10.05.2017 год. на Гл.архитект 

на Община Девин. 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.06.2017 г., Протокол №9, т.1, ДЗО-98/06.06.2017 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 № 94 

от 29.06.2017 г. 

 

Отдаване под наем на общински имоти. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14 , ал. 7 от ЗОС, 

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

  

Дава съгласие за отдаване под наем след провеждане на търг с явно 

наддаване за срок от 5 год. на: 

1. Четири броя терени всеки с площ от 15 кв.м., в гр.Девин, общ. Девин, 

обл. Смолян, попадащи в имот с идент. № 20465.502.5020, предназначени за 

поставяне на преместваеми обекти, за търговска дейност – павилиони, съгласно 

изготвени схеми за поставяне от № 1 до № 4 с дата 10.05.2017 г. на  Гл. архитект на 

Община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.06.2017 г., Протокол №9, т.2, ДЗО-99/06.06.2017 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 № 95 

от 29.06.2017 г. 

 

Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – 

изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община 

Девин, област Смолян. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52 , ал. 3 от ЗВ и т.6.3 от 

Решение №40/07.02.2011 г., с което МОСВ предоставя на община Девин 

безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски 

бани, 

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

  

Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална 

вода от находище Беденски бани, Сондаж № 4 – м. Беденски бани, община Девин, 

област Смолян на Красимир Велинов Данаилов от град Девин, ул. «Извора» № 12 с 

годишен обем – до 54.4 куб. м. за срок от 10 /десет/ години от датата на влизане в 

сила на разрешителното. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.06.2017 г., Протокол №9, т.3, ДЗО-100/06.06.2017 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 № 96 

от 29.06.2017 г. 

 

Приемане на Актуализиран план за финансово оздравяване на община 

Девин. 

 

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

ЗМСМА, чл. 130д, ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за 

публичните финанси и във връзка с наши Решения №133 от 18.08.2016 г. и Решение 

№56 от 31.03.2017 г., 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

  

1. Приема актуализирания План за финансово оздравяване на община 

Девин. 

2. Определя срок от три години за изпълнение на актуализирания План за 

финансово оздравяване на община Девин. 

3. За целите на изпълнение на актуализирания План за финансово 

оздравяване, възлага на кмета на община Девин да направи искане до министъра на 

финансите за финансово подпомагане на община Девин под формата на временен 

безлихвен заем от централния бюджет в размер на 1 600 000 лева. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.06.2017 г., Протокол №9, т.4, ДЗО-101/16.06.2017 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 № 97 

от 29.06.2017 г. 

 

Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект „Реконструкция и ремонт на 

горски автомобилен път в местност „Маркова колиба - Бойдалъка””, 

землище с. Гьоврен, община Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

  

Одобрява ПУП – Парцеларен план за обект „Реконструкция и ремонт на 

горски автомобилен път в местност „Маркова колиба - Бойдалъка””, землище с. 

Гьоврен, община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.06.2017 г., Протокол №9, т.5, ДЗО-102/16.06.2017 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 № 98 

от 29.06.2017 г. 

 

Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект „Направа на нов горски 

автомобилен път в местност „Кожарско дере””, землище с. Триград, община 

Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

  

Одобрява ПУП – Парцеларен план за обект „Направа на нов горски 

автомобилен път в местност „Кожарско дере””, землище с. Триград, община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.06.2017 г., Протокол №9, т.6, ДЗО-103/16.06.2017 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 № 99 

от 29.06.2017 г. 

 

Разглеждане на Годишен финансов отчет на МБАЛ „Девин” ЕАД за 

2016 г. 

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

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

община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала  

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

1. Одобрява заверения от Христина Митева – регистриран одитор Годишен 

финансов отчет на МБАЛ „Девин”  ЕАД  гр. Девин за 2016 г. 

2. Задължава изп. директор на на МБАЛ „Девин” ЕАД гр. Девин  да 

предприеме действия по публикуване на Годишния финансов отчет в Търговския 

регистър. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.06.2017 г., Протокол №9, т.7, ДЗО-104 от 19.06.2017 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 № 100 

от 29.06.2017 г. 

 

Върнато за ново обсъждане Решение № 81 от 31.05.2017 г. по Протокол № 8 

на Общински съвет град Девин. 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

Отменя Решение № 81 от 31.05.2017 г. на Общински съвет – Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.06.2017 г., Протокол №9, т.8, ДЗО-105 от 19.06.2017 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 № 101 

от 29.06.2017 г. 

 

Върнато за ново обсъждане Решение № 88 от 31.05.2017 г. по Протокол № 8 

на Общински съвет град Девин. 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

Отменя Решение № 88 от 31.05.2017 г. на Общински съвет – Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.06.2017 г., Протокол №9, т.9, ДЗО-106 от 19.06.2017 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 № 102 

от 29.06.2017 г. 

 

Върнато за ново обсъждане Решение № 92 от 31.05.2017 г. по Протокол № 8 

на Общински съвет град Девин. 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

Отменя Решение № 92 от 31.05.2017 г. на Общински съвет – Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.06.2017 г., Протокол №9, т.10, ДЗО-107 от 19.06.2017 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 № 103 

от 29.06.2017 г. 

 

Издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 037004 в 

местност „Банята” в землището на с. Михалково. 

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, 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

1. Одобрява задание за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 037004 в местност 

„Банята” в землището на с. Михалково. 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 037004 в местност 

„Банята” в землището на с. Михалково. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.06.2017 г., Протокол №9, т.11, ДЗО-108 от 21.06.2017 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 № 104 

от 29.06.2017 г. 

 

Разглеждане на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП – 

ПРЗ за ПИ 20465.161.12 в местност „Вадата”, землище град Девин, 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, 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

1. Издава разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 20465.161.12 в 

местност „Вадата”, землище град Девин, община Девин. 

2. Одобрява задание за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 20465.161.12 в 

местност „Вадата”, землище град Девин, община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

29.06.2017 г., Протокол №9, т.12, ДЗО-109 от 21.06.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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