
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 180 

от 20.12.2018 г. 

 

Приемане на План – сметка  за необходимите средства по дейност  

„Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” за 2019 г. и 

определяне размера на такса  „Битови отпадъци” за 2019 г. на  територията 

на Община Девин. 

 

На основание ччлл..  21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ и чл. 18 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  

в Община Девин  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 
11..  Приема План-сметка за необходимите средства за дейност 

„Сметосъбиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване” за 2019 г., съгласно  

/Приложение №1/. 

 

2. Одобрява размера на такса битови отпадъци за 2019 г. /запазва се 

размера на общия промил по населени места, на таксата за БО от 2018 г.,                   

съгласно /Приложение №2/. 

  

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 1, ДЗО - 188/19.11.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение №1 към Решение №180 от 20.12.2018 г. 

ПЛАН‐СМЕТКА 

 НА РАЗХОДИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА 
БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПОДДЪРАЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2019Г. 

I.РАЗХОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА  БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ДЕВИН И ИЗВОЗВАНЕТО НА БО ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО В  С. БАРУТИН ЗА ДЕПОНИРАНЕ 

И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ. 

 

№  Вид разход План 2019г.
 
 
 
1 

Трудови разходи на:  Началник отдел ‐1;
Шофьори‐5; Шофьори‐МПСМ‐2; Механик/Монтьор/‐1;  
Сметосъбирачи‐6; Работници разделно събиране на отпадъци и други‐4; 
Еколог‐1; Пазач портиер‐2 

 
 

240 610,00
 

1.1.  Средства за работни заплати  196 140,00
1.2.  Осигурителни вноски  38 070,00
1.3.  Средства за работно облекло  3 060,00
1.4.  Други плащания и  възнаграждения 3 340,00
2.  Гориво и смазочни материали  123 900,00
2.1.  За събиране и извозване на БО и разделно събраните отпадъци в т.ч.: 123 900,00
2.1.1.  Специализиран автомобил‐3бр.  48 400,00
2.1.2.  Самосвал ‐1бр.  4 000,00
2.1.3.  Мини челен товарач – Боб Кат/Багер 19 500,00
2.1.4.  Специализиран автомобил‐ Контейнер с преса 52 000,00
 
3. 

 
Материали‐авточасти, гуми и други  26 240,00 

3.1.  Специализиран автомобил‐4бр.  12 240,00
3.2.  Самосвал – 1бр.  3 290,00
3.3.  Мини челен товарач – Боб Кат  500,00
3.4.  Специализиран автомобил‐ Контейнер преса 7 010,00
3.5.  Балировачка  200,00
3.6.  Други‐ламарина, електроди, дискове, дезинфектанти и др. 3 000,00
 
4. 

 
Външни услуги  4  460,00 

4.1.  Безопасни условия на труд   2 160,00
4.2.  Други‐куриер, автомивка, консултации и др. 2 300,00
 
5. 

 
Текущи ремонти  31 240,00 

5.1.  Специализиран автомобил‐4бр.  16 000,00
5.2.  Самосвал ‐1бр.  5  000,00
5.3.  Мини челен товарач‐Боб Кат  500,00
5.4.  Специализиран автомобил‐ Контейнер с преса 9 240,00
5.5.  Други‐ балировачка, ремонт на гуми, хидравлични маркучи и др. 500,00
6.  Застраховки, такси, годишни и ежедневни техн. прегледи, винетки 11 970,00
6.1.  Специализиран автомобил‐ 4бр.  6 602,00
6.2.  Самосвал‐1бр.  1 588,00
6.3.  Мини челен товарач‐ Боб Кат  100,00
6.4.  Специализиран автомобил‐ Контейнер с преса 3 480,00
6.5.  Разходи за договорни санкции  200,00
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7  Наеми  12 520,00
7.1.  За съдове за разделно събиране за 12м. с ДДС 4 420,00
7.2.  За площадка за разделно събиране12м. с ДДС 8 100,00
8.  Административни разходи  2 040,00
8.1.  Канцеларски м‐ли и др.  500,00
8.2.  Телефони  240,00
8.3.  Командировки, обучения  1 000,00
8.4  Поддръжка офис техника  300,00
I.  ОБЩО 1+2+3+4+5+6+7+8  452 980,00
 

II. РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИКА И СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

№  Вид разход План 2019г. 
1.  Закупуване на съдове за съхранение на БО
1.1.  Закупуване съдове тип ”Мева”, тип ”Бобър” ,”паркови кошчета”, съдове за 

разделно събиране на отпадъци 
70 000,00

II.  ОБЩО  70 000,00
 

III. РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, 
ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. 
ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ.60 И ЧЛ. 64 ОТ ЗУО 

№  Вид разход План 2019г. 
1.  Експлоатационни разходи за регионално депо
1.1  Разходи за депониране на БО – 2 800т. * 30лв/тон 84 000,00
1.2.  Начислено ДДС по чл.163а., ал.2 от ЗДДС 16 800,00
1.3.  Отчисления по чл. 64 от ЗУО – 2 800т. *57 лв. 159 600,00
1.4.  Обезпечения  по чл. 60 от ЗУО – закриване и след експлоатационни грижи 

2 800т. *3,11лв. 
 

8 708,00 
III.  ОБЩО   269 108,00
 

IV. РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

№  Вид разход План 2019г. 
1.  Метене на улици 2 420,00
1.1.  Гориво и смазочни материали  1 120,00
1.2.  Текущи ремонти‐ мотометачна машина 500,00
1.3.  Материали и резервни части  800,00
2.  Миене на улици 3 400,00
2.1  Гориво и смазочни материали  3 400,00
3.  Трудови разходи, шофьор‐1бр., работник‐1бр. 22 860,00
3.1  Средства за работни заплати  18 820,00
3.2  Осигурителни вноски  3 700,00
3.3  Работно облекло 340,00
IV.  ОБЩО 1+2+3  28 680,00
  ВСИЧКО I+II+III+IV 820 768,00
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РАЗХОДИ ПО ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАЕМИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

V.ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ОТ ПУДООС 

1  Изплащане на заеми  План 2019г. 
1.1  Изплащане на безлихвен заем от ПУДООС 12м.*10 392.50 124 710,00
  ВСИЧКО I+II+III+IV+ V  945 478,00
 

 

VI.ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ПЕРИОДИ 

№  ВИД РАЗХОД План 2019г. 
1.  Материали  5 310,00
2.  Горива и смазочни материали  1 750,00
3.  Разходи за външни услуги  6 690,00
4.  Текущ ремонт  1 850,00
VI.  ОБЩО  1+2+3+4  15 600,00
  ВСИЧКО I+II+III+IV+ V+ VI  961 078,00
 

VII.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОП”БКС” ЗА ПЛАТЕНИ РАЗХОДИ ПО ДОГОВОРИ ОТ ОБЩИНА ДЕВИН 

№  ВИД РАЗХОД План 2019г. 
1.  Разходи за външни услуги  144 060,00
2.  Гориво смазочни материали  9 640,00
VII.  ОБЩО 1+2  153 700,00
  ВСИЧКО I+II+III+IV + V+VI+VII  1 114 778,00
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2. Определя размера на такса ”Битови отпадъци” за 2019г. както следва: 

 

I. За жилищни и вилни имоти за гр. Девин на  
база данъчна оценка на съответния имот, в 
т.ч.: 

 
8%0 

 
1. -за доставка на съдове за БО 0.70%0 
2. -за събиране и транспортиране 4.40%0 
3. -за поддържане на депо за БО 2.60%0 
4. -за почистване на терени за обществено ползване 0.30%0 
II. За жилищни и вилни имоти за останалите 

населени места на база данъчна оценка на 
съответния имот, в т.ч.: 

 
14%0 

1. -за доставка на съдове за БО 1.20%0 
2. -за събиране и транспортиране 7,70%0 
3. -за поддържане на депо за БО 4.60%0 
4. -за почистване на терени за обществено ползване 0.50%0 
III. За нежилищни имоти за всички населени 

места на база по високата от отчетната 
стойност или данъчната оценка на съответния 
имот, в т.ч.: 

 
16%0 

1. -за доставка на съдове за БО 1.40%0 
2. -за събиране и транспортиране 8.80%0 
3. -за поддържане на депо за БО 5.20%0 
4. -за почистване на терени за обществено ползване 0.60%0 
IV. За нежилищни имоти за всички населени 

места-по количество битови отпадъци – за 
1куб.м. в лв.  

 
60.00 

V. За еднократно обработване на отделните 
видове съдове за БО- в лева 

 

1. -кофа ”Мева”-0.11 куб.м. 6.60 
2. - контейнер тип ”Бобър” 1.1 куб.м. 66.00 
 

2.1. Юридическите лица, които желаят такса ”Битови отпадъци” да им се 
определя на база количеството БО, съобразно вида и броя на съдове за БО и 
честота на извозването им, заплащат промил за поддържане чистотата на 
територии за обществено ползване по т.III под.т.4, който се изчислява на 
база отчетната стойност или данъчната оценка на имота на основание чл.67 
от ЗМДТ. 

2.2. Определя размера на такса Битови отпадъци за читалищата в община 
Девин съгласно Решение №163 от 24.10.2018 г. за 2019 г. както следва: 

 За нежилищните имоти за всички населени места 
на база по високата от отчетната стойност или 
данъчната оценка на съответния имот в т.ч. 

3,2%0 

1. - за доставка на съдове за БО 0,28%0 
2. - за събиране и транспортиране 1,76%0 
3. - за поддържане на депо за БО 1,04%0 
4. - за почистване на терени за обществено ползване 0,12%0 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 181 

от 20.12.2018 г. 

 

Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите 

за материали и външни услуги на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на 

Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.03.2018 г. до 30.10.2018 г. и 

Баланс и Отчет за приходите и разходите за третото тримесечие на 2018 г. 

 

 

На основание ччлл..  21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,   

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приемане за сведение, предоставените от Управителя на МБАЛ 

„ДЕВИН” ЕАД гр. Девин в изпълнение на Решение № 24 от 09.03.2017 г. на ОбС 

Девин, финансови справки – разшифровки за разхода за материали платени за 

периода 01.03.2018 г. – 30.10.2018 г. и баланса за приходите и разходите за третото 

тримесечие на 2018 г. 

 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 2, ДЗО - 190/04.12.2018 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 № 182 

от 20.12.2018 г. 

 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-201, ХVІІІ – за 

озеленяване и промяна на улична регулация от о.т. 257+52, през о.т. 258, 

о.т. 259, о.т. 260, о.т. 261 до края на тупикова улица на север от УПИ ХІХ-

201 и УПИ ХХ, кв. 56 по плана на гр. Девин, община Девин. 

 

 

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

ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ,  

 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Издава разрешение за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-201, ХVІІІ – За 

озеленяване и промяна на улична регулация от о.т. 257+52, през о.т. 258, о.т. 259, 

о.т. 260, о.т. 261 до края на тупикова улица на север от УПИ ХІХ - 201 и УПИ ХХ,    

кв. 56 по плана на гр. Девин, община Девин. 

 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 3, ДЗО - 191/07.12.2018 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 № 183 

от 20.12.2018 г. 

 

Разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 012184, ПИ 

012091 и ПИ 012086, м. „Гагови ниви - Петвар”,  землище с. Осиково, 

община Девин. 

 

   

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

ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ  

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

1. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на 

ПИ 012184, ПИ 012091 и ПИ 012086, м. „Гагови ниви - Петвар”,  землище с. Осиково, 

община Девин. 

 

2. Издава разрешение за изработване проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на 

ПИ 012184, ПИ 012091 и ПИ 012086, м. „Гагови ниви - Петвар”,  землище с .Осиково, 

община Девин 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 4, ДЗО - 192/07.12.2018 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 № 184 

от 20.12.2018 г. 

 

Разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 013119, 

 м. „Пичерово”,  землище с. Осиково, община Девин. 

 
 

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

ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на 

ПИ 013119, м. „Пичерово”,  землище с. Осиково, община Девин. 

 

2. Издава разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране 

на ПИ 013119, м. „Пичерово”,  землище с. Осиково, община Девин. 

 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 5, ДЗО - 193/07.12.2018 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 № 185 

от 20.12.2018 г. 

 

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект 

„Обучение и заетост”, Договор №ОЗ-ХУ-06-03-391#6 от 06.11.2018 г. 

 
 

На основание ччлл..  21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1, т. 5 

от Закона за публичните финанси,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на         

6 819.56 лв. (шест хиляди осемстотин и деветнадесет лева и петдесет и шест 

стотинки) за изпълнение на проект „Обучение и заетост”, Договор № ОЗ-ХУ-06-03-

391#6 от 06.11.2018 г., финансиран от Оперативна програма «Развитие на 

човешките ресурси» 2014 -2020 г.  

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2019 г. 

 
 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 6, ДЗО - 194/10.12.2018 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 № 186 

от 20.12.2018 г. 

 

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучение и 

заетост на младите хора”, Договор №ОЗМ-ХУ-06-03-67#8 от 26.10.2018 г. 

 

 

На основание ччлл..  21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1, т. 5 

от Закона за публичните финанси,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 

1 824.06 лв. (хиляда осемстотин двадесет и четири лева и шест стотинки) за 

изпълнение на проект  „Обучение и заетост на младите хора”, Договор № ОЗМ-ХУ-

06-03-67#8 от 26.10.2018 г., финансиран от Оперативна програма «Развитие на 

човешките ресурси» 2014 -2020 г.  

 

           2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

 3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2019г. 

 
 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 7, ДЗО - 195/10.12.2018 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 № 187 

от 20.12.2018 г. 

 

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Работа”, 

Договор №РР-06-03-880#4 от 21.06.2018 г. 

 

 

На основание ччлл..  21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1, т. 5 

от Закона за публичните финанси,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на         

19 314.95 лв. (деветнадесет хиляди триста и четиринадесет лева и деветдесет и пет  

стотинки) за изпълнение на проект „Работа”, Договор №РР-06-03-880#4 от 

21.06.2018 г., финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките 

ресурси» 2014-2020 г.  

 

 2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

             3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 

30.04.2019 г. 

 
 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 8, ДЗО - 196/10.12.2018 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 № 188 

от 20.12.2018 г. 

 

Продължаване срока на действие на разрешително № 01610173/ 23.01.2009 

год.  за водовземане на минерална вода – от находище Беденски бани, 

община Девин, област Смолян на „ЗГП” ООД 

 

На основание ччлл..  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 133, ал. 9 от ПЗР към ЗИД на 

Закона за водите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 78, ал. 2 и чл. 57, ал. 1, т. 3 от 

Закона за водите,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 

1. Продължава срока на действие  на Разрешително  № 01610173 

/23.01.2009 год. за водовзмемане на минерална вода от съществуващо водовземно 

съоръжение Сондаж № 4, с титуляр „ЗГП” ООД „със седалище и адрес на управление 

– гр. Пловдив, кв. „Коматево”, ул. „Околовръстен път”, имот 15 006, за  обект, Хотел 

на територията на УПИ І - хотелски комплекс, имот № 286 в кв. 39 по плана на гр. 

Девин, община Девин, област Смолян с разрешен годишен обем – до 12 614,4  куб.м/ 

годишно, за срок на действие 23.01.2029 г. 

 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 9, ДЗО - 197/11.12.2018 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 № 189 

от 20.12.2018 г. 

 

Даване на съгласие  и одобряване на задание за изменение на ПУП-ПРЗ за 

УПИ I - Хотел, кв. 2, (ПИ 20465.138.25) в местността „Строилица” в 

землището на гр. Девин, община Девин и разширението му чрез предаване 

към него на ПИ 20465.138.33-земеделска земя. 

 

 

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

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

           
1. Одобрява задание, съгласно чл. 125 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПРЗ за 

УПИ  I - Хотел, кв. 2, (ПИ 20465.138.25) в местността „Строилица” в землището на 

гр. Девин, община Девин и разширението му чрез придаване към него на ПИ 

20465.138.33 - земеделска земя.  

 

2. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I- Хотел, кв. 2, (ПИ 

20465.138.25) в местността „Строилица” в землището на гр. Девин, община Девин и 

разширението му чрез придаване към него на ПИ 20465.138.33 - земеделска земя.  

 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 10, ДЗО - 198/13.12.2018 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 № 190 

от 20.12.2018 г. 

 

Разглеждане на предложение за промяна на ПУП-ПРЗ за обособяване на 

разширение на съществуващия гробищен парк в УПИ ІІІ – Гробище в кв. 26 

по плана на с. Гьоврен с ПИ 016027, ПИ 016028, ПИ 016029, ПИ 016030 и ПИ 

016031 – земеделски земи в м. „Алана”, землище с. Гьоврен 

 

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, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Издава разрешение за  промяна на ПУП-ПРЗ за обособяване на разширение на 

съществуващия гробищен парк в УПИ ІІІ – Гробище в кв. 26 по плана на с. Гьоврен с 

ПИ 016027, ПИ 016028, ПИ 016029, ПИ 016030 и ПИ 016031 – земеделски земи в м. 

„Алана”, землище с.Гьоврен. 

 
 

       
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 11, ДЗО - 199/13.12.2018 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 № 191 

от 20.12.2018 г. 

 

       Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2018 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 Наредба за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Девин 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за         

2018 год., съгласно приложение №1.1, 1.2 ,1.3. 

 

2. Актуализира инвестиционната програма за 2018 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14. 

 

3. Определя максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции 

към края на 2018 г. в размер на 2 343 653 лв. 

 

 
       

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 12, ДЗО - 200/14.12.2018 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 № 192 

от 20.12.2018 г. 

 

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект 

„Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”, Договор  

№BG05FMO001-3.002-0060-C04 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1, т. 5 

от Закона за публичните финанси,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 

217.46 лв. (двеста и седемнадесет лева и четиридесет и шест стотинки) за 

изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”, Договор                     

№BG05FMO001-3.002-0060-C04, финансиран от Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица.  

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2019 г. 

 
 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 13, ДЗО - 201/14.12.2018 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 № 193 

от 20.12.2018 г. 

 

Изменение на Решение №104 от 19.07.2018 г. за дългосрочен кредит от 

Фонд  „Флаг”  ЕАД за реализация на проект  „Повишаване на енергийната 

ефективност в общинска административна сграда – гр.  Девин, 

 община 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. Изменя свое Решение № 104 от 19.07.2018 г. по точка 2 в частта условия 

на погасяване, както следва: 

- Условия за погасяване  - срок на погасяване до 25.09.2019 г. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 14, ДЗО - 202/18.12.2018 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 № 194 

от 20.12.2018 г. 

 

Изменение на Решение №105 от 19.07.2018 г. за дългосрочен кредит от 

Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на 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 от ЗМСМА,  във връзка с  чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК,   

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 105 от 19.07.2018 г. по точка 2 в частта условия 

на погасяване, както следва: 

- Условия за погасяване  - срок на погасяване до 25.09.2019 г. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 15, ДЗО - 203/18.12.2018 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 № 195 

от 20.12.2018 г. 

 

Даване на съгласие за безлихвен заем от Централния бюджет 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 32, чл. 

103, ал. 1 от Закона за публични финанси, чл. 3, т. 5 и чл. 17 от Закона за 

общинския дълг,   

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван безлихвен заем от Централния бюджет за 

изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя на 

работещите в Детските градини, Център за подкрепа за личностно развитие - 

Общински детски комплекс и Център за подкрепа за личностно развитие - 

Ученическо общежитие на територията на Община Девин, със следните основни 

параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга – 210 000 лв. (двеста и десет хиляди лева) 

1.2. Валута на дълга – лева; 

1.3. Вид на дълга – безлихвен заем, отпуснат по реда на чл. 103, ал. 1 от 

Закона за публичните финанси 

1.3.1. Начина на обезпечаване – Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за 

публични финанси и бюджетните взаимоотношения на община Девин по чл. 52, ал.1, 

буква „б” от Закона за публични финанси. 

1.4. Условия за погасяване: 

1.4.1. Срок за погасяване: безлихвеният заем подлежи на възстановяване по 

ред, начин и в срокове определени от Министъра на финансите.  

1.4.2. Източници за погасяване – собствени приходи на община Девин по 

чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публични финанси и бюджетните 

взаимоотношения на община Девин по чл. 52, ал. 1, буква „б” от Закона за публични 

финанси. 

1.5. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други – без лихви, 

такси и комисионни и др. - безлихвен заем. 
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2. Възлага на Кмета на община Девин да направи искане до министъра на 

финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен 

безлихвен заем от Централния бюджет, както и да извърши всички необходими 

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

          3.Допуска предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60 от АПК 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

20.12.2018 г., Протокол №18, т. 16, ДЗО - 204/18.12.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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