
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 156 

от 30.11.2017 г. 

 

Искане за промяна разходването на част от определените средства по 

Решение №5 на Общински съвет Девин от 30.01.2017г. и договор №Д-

292/28.04.2017 г., сключен между община Девин и НЧ „Родопска просвета -

1923”, гр. Девин, договор №Д-303/28.04.2017 г., сключен между община 

Девин и     НЧ „Родопска обнова -1938”, с. Михалково, договор №Д-

294/28.04.2017 г., сключен между община Девин и НЧ „Назъм Хикмет -

1948”, с. Грохотно 

 

На основание чл.21, ал.2  от ЗМСМА и чл. 20 във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от 

ЗМСМА,     

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 1. Дава съгласие  част от определените средства по Решение №5 на 

Общински съвет - Девин от 30.031.2017 г. и договор №Д-292 от 28.04.2017 г., 

сключен между община Девин и НЧ „Родопска просвета-1923”, гр. Девин, в размер 

на 490,54 лв. да бъдат прехвърлени за организиране и провеждане на коледно-

новогодишни тържества. 

2. Дава съгласие  определените средства по Решение №5 на Общински съвет-

Девин от 30.01.2017 г. и договор №Д-303/28.04.2017 г., сключен между община 

Девин и НЧ „Родопска обнова -1938”, с. Михалково в размер на 200 лв., да бъдат 

прехвърлени за организиране и провеждане на коледно тържество. 

3. Дава съгласие  част от определените средства по Решение №5 на Общински 

съвет-Девин от 30.01.2017 г. и договор №Д-294/28.04.2017 г., сключен между 

община Девин и НЧ „Назъм Хикмет-1948”, с. Грохотно в размер на 90 лв., да бъдат 

прехвърлени за организиране и провеждане на новогодишни тържества. 

4. Дава съгласие  част от определените средства по Решение №5 на Общински 

съвет-Девин от 30.01.2017 г. и договор №Д-298/28.04.2017 г. между  Община Девин и 

НЧ „Надежда-1950” – с. Беден, сключен между община Девин и НЧ „Надежда-1950”, 

с. Беден в размер на 36,44 лв., да бъдат прехвърлени за организиране и провеждане 

на новогодишни тържества. 
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5. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими правни 

действия по изпълнение на Решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

30.11.2017 г., Протокол № 16, т.1, ДЗО - 172  от 14.11.2017 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 № 157 

от 30.11.2017 г. 

Даване на съгласие за ползване на дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД 

за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск – 

гр. Девин” 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА,  във връзка с  чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Община Девин да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Общностен център за 

деца и семейства в риск – гр. Девин”, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура „Услуги за ранно 

детско развитие”, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 97 936,00 лв. (деветдесет и седем 

хиляди деветстотин тридесет и шест лева); 

• Валута на дълга – лева  

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

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 14 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ              

№ BG05M9OP001-2.004-0034-С01 и/или от собствени бюджетни средства. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

• Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.004-0034-С01, сключен с Управляващия 
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орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения 

на община Девин по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните 

финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Девин да подготви искането 

за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за 

кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

3. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл.60 от АПК. 

 
 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

30.11.2017 г., Протокол № 16, т.2, ДЗО - 173  от 16.11.2017 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 № 158 

от 30.11.2017 г. 

Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” 

ЕАД за реализация на 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 от ЗМСМА,  във връзка с  чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл.79 от АПК, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Отменя свое Решение №73/28.04.2017 г. 

2. Дава съгласие Община Девин да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на 

който да поеме дългосрочен/краткосрочен общински дълг с цел реализацията на 

проект: „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската 

образователна инфраструктура – Обединено детско заведение „Здравец” и 

Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”, финансиран от Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020, Процедура BG16RFOP001-2.001 

«Енергийна ефективност в периферните райони» при следните основни 

параметри: 

• Максимален размер на дълга – 352 200 лв. (триста петдесет и две 

хиляди и двеста лева); 

• Валута на дълга – лева  

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

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP001-2.001-0047-С01  и/или от собствени бюджетни средства. 
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• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

• Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0047-С01, сключен с Управляващия 

орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения 

на община Девин по чл. 52, ал.1, т.1, букви „а” и „б”  от Закона за публичните 

финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Девин да подготви искането 

за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за 

кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

4. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл.60 от АПК.  

 

Мотивите за искането за незабавно изпълнение са необходимостта от прието 

Решение при подписване на договор с Фонд „ФЛАГ” ЕАД и предстоящо годишно 

приключване. 

 

 
 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

30.11.2017 г., Протокол № 16, т.3, ДЗО - 175  от 20.11.2017 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 № 159 

от  30.11.2017 г. 

 

Предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ 157 , кв. 19 
по ПУП на с. Триград 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.32, 

ал.1, т.2 от Наредба №2 на община Девин  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
  

1.Дава съгласие  да бъде продадена  общинската част  от УПИ-ІІІ, кв.19 по 

ПУП на с. Триград, имот с кадастрален номер 73105.501.157  по кадастрална карта 

на с. Триград, с площ 332/1132 идеални части и цена 2739  лв., АОС № 2527/2017 г.  

на   съсобственика Асен Митков Белилов. 

 

 
  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

30.11.2017 г., Протокол № 16, т.4, ДЗО - 163  от 16.10.2017 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 № 160 

от  30.11.2017 г. 

 

Изменение и допълнение на Решение №191/29.12.2016 г. на Общински 

съвет-Девин във връзка с проектно предложение по приоритетна ос 2 на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020г.), 

процедура №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране 

и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци” 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и т.8 и 

чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и констатациите в обобщено становище №1 на 

експертна работна група по проекта за представяне на доказателства за наличие на 

финансов ресурс за покриване на недопустим разход за ДДС 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя съдържанието на точка 3 от свое Решение №191/29.12.2016 г., както 

следва: 

„3.Одобрява необходимите средства за покриване на недопустимите 

разходи, в т.ч. и за ДДС, разходите за собствен принос и първоначалните допустими 

разходи по проекта да бъдат осигурени, както следва: 

 

3.1. Първоначалните допустими разходи по проекта преди средствата да 

бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г.; допустимите разходи по проекта, които 

няма да бъдат финансирани по ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос, да бъдат 

осигурени от отчисления по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина 

за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, 

изискани при депониране на отпадъци и решение на директора на РИОСВ по чл.25, 

ал.7 от същата наредба за предоставяне на средствата. 

 

3.2. Необходимите средства за покриване на недопустимите разходи, в т.ч. и 

за ДДС да бъдат осигурени от собствени приходи и/или други източници на 

финансиране." 
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

30.11.2017 г., Протокол № 16, т.5, ДЗО - 179  от 22.11.2017 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 № 161 

от  30.11.2017 г. 

 

Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода   

изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община 

Девин, област Смолян на Славчо Петров Иванов 

 

 

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

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

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

бани,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие за издаване на разрешително за водовзмемане от 

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

община Девин, област Смолян на Славчо Петров Иванов  - гр.София, бул. 

„Арсеналски“ № 31, за обект „Къща за гости”, разположена на територията на УПИ І 

- 1830, кв.144 в гр.Девин, община Девин, област Смолян, с годишен обем – до 

1190.25 куб.м за срок от 10/десет години/ от датата на влизане в сила на 

разрешителното. 

 

2. Разрешителното за водовземане влиза в сила след въвеждане в 

експлоатация на обекта „Къща за гости”, но не по – късно от 3 /три/ години след 

влизане в сила на решението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

30.11.2017 г., Протокол № 16, т.6, ДЗО - 169  от 13.11.2017 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 № 162 

от  30.11.2017 г. 

 

Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода –    

изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община 

Девин, област Смолян на Георги Иванов Михайлов 

 

 

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

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

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

бани,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за издаване на разрешително за водовзмемане от минерална 

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

област Смолян на Георги Иванов Михайлов  - гр. Девин, ул. „Гордю Войвода“ № 16,  

за обект „Студио за масажи - Хирон“, разположен на територията на УПИ – VІІ, кв.59 

(административен адрес ул. „Васил Левски” № 10) по плана на гр.Девин, община 

Девин, област Смолян, с годишен обем – до 277.77 куб.м за срок от 10 /десет 

години/ от датата на влизане в сила на разрешителното. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

30.11.2017 г., Протокол № 16, т.7, ДЗО - 170  от 13.11.2017 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 № 163 

от  30.11.2017 г. 

 

Отдаване под наем на общински имот 
 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
        I. Да се отдаде под наем след провеждане на публичен търг  за срок до 5 год. 

на: 

        1.    Терен №1 с площ 9 кв.м. в с.Гьоврен, община Девин, обл.Смолян, попадащ 

в кв.10 по ПУП на с.Гьоврен, предназначен за поставяне на преместваем павилион 

3м./3м. за търговски услуги, съгласно изготвена схема за поставяне на Гл.архитект 

на община Девин от 05.10.2017г. 

 

        2.    Терен №2 с площ 9 кв.м. в с.Гьоврен, община Девин, обл.Смолян, попадащ 

в кв.10 по ПУП на с.Гьоврен, предназначен за поставяне на преместваем павилион 

3м./3м. за търговски услуги, съгласно изготвена схема за поставяне на Гл.архитект 

на община Девин от 05.10.2017г. 

 

        3.    Терен №3 с площ 9 кв.м. в с.Гьоврен, община Девин, обл.Смолян, попадащ 

в кв.10 по ПУП на с.Гьоврен, предназначен за поставяне на преместваем павилион 

3м./3м. за търговски услуги, съгласно изготвена схема за поставяне на Гл.архитект 

на община Девин от 05.10.2017г. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

30.11.2017 г., Протокол № 16, т.8, ДЗО - 171  от 14.11.2017 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 № 164 

от  30.11.2017 г. 

 

Допълване на Решение №199 от 29.12.2016г. за дарение на имоти общинска 

собственост на Южноцентрално държавно предприятие 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение №199/29.12.2016г., както следва: 
 

т.4 – Възлага на кмета да предприема всички правни действия за 
изпълнение на решението. 
 

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

30.11.2017 г., Протокол № 16, т.9, ДЗО - 176  от 20.11.2017 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 № 165 

от  30.11.2017 г. 

 

Управление на  общински имоти за включване в „Програмата за 

разпореждане и управление на общинска собственост за 2017г.“ раздел IV, 

на терени публична общинска собственост попадащи в имот с 

идентификатор № 20465.502.5029. 

 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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. Терен  с площ 3 кв.м. в гр.Девин, община Девин, обл.Смолян, попадащ в 

имот  с идент. № 20465.502.5029, предназначен за поставяне на преместваем 

търговски обект павилион - за продажба на царевица, съгласно изготвена схема за 

поставяне на Гл.архитект на община Девин. 

 

            2. Терен с площ 5 кв.м. в гр.Девин, община Девин, обл.Смолян, попадащ в 

имот с идент. № 20465.502.5029, предназначен за поставяне на павилион за 

търговска дейност, съгласно изготвена схема за поставяне на Гл.архитект на община 

Девин. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

30.11.2017 г., Протокол № 16, т.10, ДЗО - 177  от 20.11.2017 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 № 166 

от  30.11.2017 г. 

 

Одобряване  на  ПУП - ПРЗ в гр.Девин – ЦГЧ на УПИ VIII - 384, УПИ VII-

Комбинирана сграда и промяна на улична регулация от О.Т.1779 до 

О.Т.1780,  от О.Т.1780, през О.Т.1785 до О.Т.411 и от  О.Т.1785 до О.Т.1783, 

кв.43 по плана на гр.Девин, община Девин, област Смолян. 

 

 

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

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява предложения проект за промяна на ПУП - ПРЗ в гр.Девин – ЦГЧ 

на УПИ VIII - 384, УПИ VII - Комбинирана сграда и промяна на улична регулация от 

О.Т.1779 до О.Т.1780,  от О.Т.1780, през О.Т.1785 до О.Т.411 и от  О.Т.1785 до 

О.Т.1783 по плана на гр.Девин, община Девин, област Смолян. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

30.11.2017 г., Протокол № 16, т.11, ДЗО - 174  от 20.11.2017 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 № 167 

от  30.11.2017 г. 

 

Приемане на Общинска/актуализирана/ програма за управление 

на отпадъците  на община Девин за периода 2017–2020 година 

 

На основание чл.20 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.22 от Закона за управление на отпадъците и в 

изпълнение разпоредбите на чл.57 от Закона за опазване на околната среда и чл.52 

от Закона за управление на отпадъците 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема актуализирана общинска програма за управление на отпадъците 

на община Девин за периода 2017-2020 година. 

 

2.Възлага на кмета но община Девин да извърши всички действия по 

изпълнение на настоящото решение.  

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

30.11.2017 г., Протокол № 16, т.12, ДЗО - 178  от 22.11.2017 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 № 168 

от  30.11.2017 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. 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Елена Стефанова Димитрова от 

с.Лясково, община Девин за спешна медицинска помощ сумата от 1 000 /хиляда/ лв. 

 

2.Средствата да бъдат за сметка на дейност 122, § 42-14 „Обезщетения и 

помощи по решение на общинския съвет”. 

 

3.Възлага на кмета на община Девин доа извърши необходимите правни 

действия по изпълнение на решението. 

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

30.11.2017 г., Протокол № 16, т.13, ДЗО - 180  от 28.11.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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