
 

 
 
 

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 26.02.2018 г. 

Приемане на Общински спортен календар на община Девин за 2018 г. 

 

 

На основание чл.2200  ии  ччлл..2211,,  тт..2233,,  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ччлл..1177,,  аалл..11,,  тт..1100  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  

ммеессттннооттоо  ссааммооууппррааввллееннииее  ии  ммеессттннааттаа  ааддммииннииссттрраацциияя,, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема Общински спортен календар на Община Девин за 2018 г., съгласно 

приложението. 

 

   

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.1, ДЗО - 6  от 17.01.2018 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 № 9  

от 26.02.2018 г. 

 

Одобряване на получени командировъчни пари от кмета на община Девин 

за периода 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. 

 

 

На основание ччлл..  2211,,аалл..11,,  тт..  2233  ии  аалл..22  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  ммеессттннооттоо  ссааммооууппррааввллееннииее  

ии  ммеессттннааттаа  ааддммииннииссттрраацциияя  ии  ччлл..88,,  аалл..44  оотт  ННааррееддббааттаа  ззаа  ккооммааннддииррооввккии  вв  ссттррааннааттаа 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява отчета на кмета за получените командировъчни пари от кмета на 

община Девин за периода 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г., съгласно Приложение №1. 

 

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.2 , ДЗО - 8  от 22.01.2018 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 № 10  

от 26.02.2018 г. 

 

Предоставяне от ОПФ на имот с проектен кадастрален №004843 по § 27, 

ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ 

 

 

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

местната администрация  и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби 

към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие поземлен имот с проектен кадастрален  № 004843, 

образуван от имот с кад. №004842,  с площ 5.672  дка,( пет декара шестстотин 

седемдесет и два кв.м) начин на трайно ползване – ливада,  десета категория,  

местността „ Гьок Кедик”, землище с. Грохотно,   да бъде предоставен на Общинска 

служба по земеделие - Девин за постановяване на решение за възстановяване 

правото на собственост  по приложената скица проект № Ф10525/16.01.2018 г.   

 

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.3, ДЗО - 9  от 22.01.2018 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 № 11  

от 26.02.2018 г. 

 

Предложение за закупуване на 2 броя акумулатори за нуждите на РД 

ПБЗН гр. Смолян. 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъдат закупени два броя (2бр;) акумулатори тип 12 V 90 

ампер часови за нуждите на Регионална Дирекция „Пожарна Безопасност и Защита 

на Населението” – гр. Смолян. 

 

2. Средствата в размер на 500 лева да бъдат за сметка на дейност 122 

”Общинска администрация” Параграф 10 – 15 „Материали” 

 

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.4, ДЗО - 10  от 02.02.2018 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 № 12  

от 26.02.2018 г. 

 

Допълване и изменение на решение №175/29.12.2017г.. 
 

 

На основание ччлл.. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК 
 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

   1.Допълва и изменя Решение №175/29.12.2017 год., като учредява 

възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж за изграждане на пристройка, към 

съществуваща жилищна сграда за  лятна кухня и склад на един етаж на Веселин 

Калинов Брезелиев, с площ 51 кв.м. с пазарна стойност 222 лв. изготвена от 

лицензиран оценител в недвижим имот общинска собственост, в УПИ IV, кв.109, 

представляващ част от имот с идент. № 20465.506.438 по ПУП на гр.Девин.  

 

 

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.5, ДЗО - 11  от 08.02.2018 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 № 13   

от 26.02.2018 г. 

 

Учредяване право на безвъзмездно ползване и управление  на имот 

публична общинска собственост 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.7, ал.2 от 

Наредба № 2 на Община Девин, чл.3 от Правилника за детските педагогически стаи 

и § 4 от Постановление № 225/10.10.1996г. на МС 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

1.Предоставя на РУП – Девин за безвъзмездно ползване и управление на 

стая №2 и стая №3 за Приемно помещение на полицейски инспектори, намиращи се 

на втори етаж в сградата на Културен дом - гр. Девин, вх. Източен за срок от 5 

години.                                                                                       

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.6, ДЗО - 12  от 08.02.2018 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 № 14  

от 26.02.2018 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 и 2 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на 

жители на Община Девин 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

        1. Отпуска еднократна финансова помощ на Юлиян Антимов Георджиев  от гр. 

Девин община Девин за  спешна медицинска помощ сумата от 1000 /хиляда/лева. 

        2.Средствата да бъдат за сметка на дейност 122, параграф 42-14 „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 редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.7 , ДЗО - 13  от 05.02.2018 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 № 15  

от 26.02.2018 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 стопанска та 2018 - 2019 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   

 

ОБЩИНСКИЯ 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 нежеланата 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 подсяване, торене, борба с плевелната 

растителност, отводняване и напояване и построяването на навеси и временни 

огръждения, 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.; 
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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.); 

 

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

регистрирани земеделските стопани (животновъди). 

 
 
 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.8 , ДЗО - 14  от 14.02.2018 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 № 16   

от 26 .02.2018 г. 

 

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

ПРЗ за част от ПИ 73105.13.187 в местност „Краево”, землище с. Триград, 

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, чл.134, ал.2, т.6 и чл.125 от ЗУТ  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изработване на ПУП – ПРЗ за част от ПИ 73105.13.187 

в местност „Краево”, землище с.Триград, община Девин. 

 

2. Дава разрешение за изработване  на ПУП – ПРЗ за част от ПИ 73105.13.187 

в местност „Краево”, землище с.Триград, община Девин, за отреждане на терен за 

техническа инфраструктура – водоем и параклис. 

 

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.9 , ДЗО - 15  от 15.02.2018 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 № 17 

от 26.02.2018 г. 

 

Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.208 по кадастралната карта на гр.Девин, 

участващ в УПИ ХХVІ, УПИ ХХV, УПИ ХХІV, УПИ VІІ в кв.56 по плана на 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

1. Дава разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ в рамките на поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.208 по кадастралната карта на гр.Девин, участващ в УПИ 

ХХVІ, УПИ ХХV, УПИ ХХІV, УПИ VІІ в кв.56 по плана на гр.Девин и промяна на улична 

регулация по границите на ПИ с идентификатор 20465.502.208. 

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.10 , ДЗО - 16  от 15.02.2018 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 № 18 

от 26.02.2018 г. 

 

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

Парцеларен план за учредяване на сервитути на съществуващ водопровод и 

шахти от каптиран естествен извор „Попини лъки” до съществуваща къща за 

гости в ПИ 73105.10.32. 

 

 

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. Одобрява задание за изработване на ПУП – Парцеларен план за учредяване 

на сервитути на съществуващ водопровод и шахти от каптиран естествен извор 

„Попини лъки”, землище с.Триград, община Девин за захранване с вода за питейно – 

битови нужди на къща за гости в ПИ 73105.10.32. 

 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за учредяване 

на сервитути на съществуващ водопровод и шахти от каптиран естествен извор 

„Попини лъки”, землище с.Триград, община Девин  до къща за гости в ПИ 

73105.10.32. 

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.11 , ДЗО - 17  от 15.02.2018 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 № 19 

от 26.02.2018 г. 

 

Разглеждане на предложение и издаване на разрешение за изработване на 

изменение на ПУП - ПР за УПИ - та: V и VІ в кв.81 по плана на гр. 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, чл.134, ал.2, т.6 и чл.125 от ЗУТ  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава разрешение за изработване  на изменение на ПУП - ПР за УПИ - та: V 

и VІ в кв.81 по плана на гр. Девин. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.12 , ДЗО - 18  от 15.02.2018 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 № 20   

от 26.02.2018 г. 

 

Даване на разрешение за изработване на  ПУП - Парцеларен план за 

обект: „ Външно елзахранване” и „Противопожарно водоснабдяване”  на 

асфалтова база в УПИ I кв. 1  по ПУП за местност „Добровсте”,  

землище Настан 

 

 

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  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: „ПУП – 

Парцеларен план за „Външно елзахранване” и „Противопожарно водоснабдяване”  на 

асфалтова база в УПИ I ,кв.1  по ПУП  за местност „Добровсте”, землище Настан. 

 

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.13 , ДЗО - 19  от 15.02.2018 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 № 21   

от 26.02.2018 г. 

 

Одобряване на проект за ПУП - Парцеларен план  за обект „ Кабелно    

захранване НН към обект „Къщи за гости” в УПИ III - 101.4, кв.1, 

местност „Катранище”, гр. Девин 

 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

         1. Одобрява ПУП - Парцеларен план  за обект „ Кабелно захранване НН към 

обект „ Къщи за гости“ в УПИ - III 101.4, кв.1, местност „Катранище“, гр. Девин 

 

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.14 , ДЗО - 21  от 15.02.2018 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 № 22   

от 26.02.2018 г. 

 

Одобряване  на  ПУП - Парцеларен план за обект: „ Довеждащ водопровод 

към обект „Къщи за гости” в УПИ III - 101,4, .1, местност „Катранище”, 

община Девин 

 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява   ПУП - Парцеларен план за обект: „Довеждащ водопровод към 

обект „Къщи за гости” в УПИ III -101,4, .1, местност „Катранище”, община Девин  

 

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.15 , ДЗО - 22  от 15.02.2018 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 № 23   

от 26.02.2018 г. 

 

Издаване на разрешение за изменение  на ПУП - ПРЗ за имот с 

идентификатор 20465.502.1601, участващ в УПИ I - за спортна зала, кв.159, 

гр. Девин. 

 

 

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

от ЗУТ, във връзка с чл.124, ал.7 и чл.125 от ЗУТ 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПРЗ в рамките на  

имот с идентификатор 20465.502.1601, участващ УПИ I - за спортна зала, кв.159, гр. 

Девин, като ПИ с идентификатор 20465.502.1601 се обособи в самостоятелно УПИ  за 

жилищно строителство. 

 

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.16 , ДЗО - 23  от 15.02.2018 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 № 24   

от 26.02.2018 г. 

 

Отчет за изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение 

на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на 

ромите ситуация за 2017 г. 

 

 

На основание ччлл..  2211,,  аалл..  11,,  тт..  1122  ии  аалл..  22  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  ммеессттннооттоо  

ссааммооууппррааввллееннииее  ии  ммеессттннааттаа  ааддммииннииссттрраацциияя  

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема Отчета за изпълнение на План за действие на Община Девин за 

изпълнение  на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в 

сходна на ромите ситуация за 2017 г., съгласно Приложение 1. 

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.17 , ДЗО - 24  от 15.02.2018 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 № 25   

от 26.02.2018 г. 

 

Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно 

заседание на общото събрание на Асоциацията по „ВиК” на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията посочени в 

дневния ред. 

 

 

На основание ччлл.. 21, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА във връзка чл.198е ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6  от Правилника за организацията и дейността на 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация 

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

                                                

І. Упълномощава  и дава мандат на Кмета на Община Девин, представител на 

общината в Асоциацията по „ВиК” на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация”  ЕООД - гр. Смолян  да представи позицията на 

община Девин и с правото  да гласува по решенията, посочени в дневния ред на 

предстоящото редовно заседание на Асоциацията по „ВиК” – гр. Смолян , както 

следва: 

1.Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Отчета на бюджета на Асоциацията по „ВиК”-Смолян за 

2017 г. и да приеме така представеният отчет. 

 

2.Дава мандата на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Отчета за дейността на Асоциацията по „ВиК”- Смолян 

за 2017 г. и да приеме така представеният отчет. 

 

3.Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Отчета на направените инвестиции от оператора - 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Смолян за 2017 г. и да приеме така 

представеният отчет. 
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4.Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Проекта на бюджет на Асоциацията по „ВиК” - Смолян 

за 2018 г. и да приеме препоръчителният размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията за 2018 г. да бъде в размер на 15 000 лв./ петнадесет 

хиляди лева/ и съответният размер на вноската на Община Девин - 6.95 %, 

определен на база вноската на Държавата и съответното процентно съотношение на 

гласовете, който е 2 977 лв. / две хиляди деветстотин седемдесет и седем лева/. 

 

5.Дава мандат на кмета да приеме Инвестиционната програма за 2018 г. на 

оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД- гр. Смолян. 

 

II.При невъзможност кметът на община Девин да участва в заседанието  на 

общото събрание на Асоциацията по „ВиК” на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализации” ЕООД, гр. Смолян, което ще се проведе на  

28.02.2018 г., Общински съвет Девин упълномощава г-н Владимир Мичев Солаков –

за представител на община Девин в заседанието и да изрази горепосочената 

позиция. 

 

III. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалният кодекс, 

допуска предварително изпълнение на решението. 

    

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.18 , ДЗО - 25  от 16.02.2018 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 № 26   

от 26.02.2018 г. 

 

Утвърждаване статута на общински жилища 

 

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

Наредба № 3 на Община Девин 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Не приема предложение проект за решение относно определения брой, 

вид и местонахождение на жилищата – общинска собственост, съгласно Приложение 

№ 1. 

 

  

                                               

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.19 , ДЗО - 27  от 20.02.2018 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 № 27   

от 26.02.2018 г. 

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

община Девин 

 

 

На основание ччлл.. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 от 

Закона за общинската собственост  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин, 

съгласно приложението. 

  

  

                                               

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.20, ДЗО - 26  от 19.02.2018 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 № 28   

от 26.02.2018 г. 

 

Приемане отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии 

за периода 01.01.2017 г.- 31.12.2017 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 

 

РЕШИ: 

 

Приема Отчета за работата на Общински съвет Девин и неговите kомисии за 

периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., съгласно приложението. 

 

 

  

                                               

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.21, ДЗО - 28  от 20.02.2018 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



Към Решение №28 от 26.02.2018 г. 

 

 

О Т Ч Е Т 
за дейността на Общински съвет Девин за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Общински съвет Девин е орган на местното самоуправление на територията на 

Община Девин. Той е колективно действащ орган с обща компетентност и осъществява 

своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската 

харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), действащото законодателство и на Правилника за  

организацията и дейността на общински съвет – Девин, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

Настоящия отчет е изготвен в съответствие на изискванията на чл.27, ал.6 от 

ЗМСМА и чл.109 от Правилника за  организацията и дейността на общински съвет – 

Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 В съответствие с Правилника за  организацията и дейността на общински съвет – 

Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация денят, 

мястото и часът на провеждане на заседанията се оповестява предварително с 

поставянето на покани на таблото на площада пред общината, на входа на 

административната сграда на общината, в официалния сайт на Община Девин. Всички 

материали се изпращат по електронен път на общинските съветници и заинтересованите 

лица. 

В своята си дейност Общински съвет Девин се ръководи от следните принципи на: 

• Законност 

• Гарантиране и закриляне интересите на жителите на общината 

• Самостоятелност при вземането на решения 

• Публичност при работата на общинския съвет 

 

През 2017 г. са свикани 20 бр. заседания от които  са проведени 18 бр. /12 бр. 

редовни и 8 бр. извънредни/ и 2 непроведени поради липса на кворум. За всичките 

проведени заседания са приети 184 бр. решения. Разделено на проведените заседания  

прави средно по 11 бр. решения на заседание. От тях има върнати заради пропуски или 

несъответствия с нормативната база от Областния управител 3 бр. решения, които 

впоследствие са отменени и едно решение е отменено от Смолянския административен 

съд. 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. 

Разпределени по месеци решенията са както следва: 

- м. януари –  6 бр. 

- м. февруари –  38 бр. 

- м. март –   15 бр. 

- м. април –  21 бр. 

- м. май –   12 бр. 

- м. юни –   12 бр. 

- м.юли –   25 бр. 

- м. август –   1 бр. 

- м септември –  15 бр. 

- м. октомври –  10 бр. 

- м. ноември –  13 бр. 

- м.декември –  16 бр. 

 

Разпределението по теми на всичките 184 приети решения е следното: 

- 41 бр. са във връзка с бюджета на общината 

- 54 бр. са свързани управлението на Общинската собственост 

- 29 бр. са във връзка териториалното и селищно устройство 

- 12 бр. са решенията във връзка с образованието, култура, спорт и туризъм 

- 17 бр. са свързани с социалната политика и здравеопазване 

- 10 бр. са свързани с промяна в наредбите на община Девин 

- 21 бр. други решения свързани с работата на общината 

 

В съответствие на разпоредбите на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА решенията се 

изпращат на Кмета на Общината, на Областния управител и Районна прокуратура в 7 – 

дневен срок от приемането им, както се разгласяват на населението чрез интернет 

страницата на Община Девин. 

Присъствието на общинските съветници за изминалия период е следното. За 

проведените заседания от 306 бр. присъствия съгласно ЗМСМА са регистрирани 246 

присъствия. Спрямо 2016г. се наблюдава увеличение в отсъствията от заседания било по 

уважителни причини или безпричинни, което не е довело сътресения в работата на 

общинския съвет, но прави впечатление на жителите на общината които фактически са 

наши работодатели.   

Заседанията на общинския 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. Но не 

прокрадват и политически нотки, което не е добре за запазването на стабилността на 

общинския съвет. В крайна сметка ние сме избрани да гарантираме и закриляме 

интересите на всички жители на общината независимо от коя страна на барикадата са. 

В помощ на работата на Общинския съвет са структурирани 5 постоянни комисии.  

ПК „ Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” /БФЕФП/, ПК „ Устройство на 

територията.Общинска собственост. Селско и горско стопанство”/ УТОССГС/,            



ПК „ Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” /ОМДСТК/ и             

ПК „ Здравеопазване и социална политика. Екология” / ЗСПЕ / и ПК „Оперативен контрол 

върху дейността на общинските еднолични търговски дружества, търговските дружества с 

общинско участие и общинските предприятия и техните органи” /ОКВДОЕТДТДОУОПТО/.  

Постоянните комисии на общинския съвет работят съобразно изискванията на 

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

комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  

Съгласно Правилника за дейността на общинския съвет на заседанията на 

комисиите присъстват вносителите на предложенията или техни представители с цел 

изясняване на детайли по внесените предложение и постигане на нужната яснота по тях. 

През отчетния период на приети 225 бр. становища. 

Броя на заседанията на ПК са следните: 

- ПК „ БФЕФП” – 12 заседания, разгледани  60 бр. ДЗ  

- ПК „ УТОССГС” – 12 заседания, разгледани  101 бр.  ДЗ  

- ПК „ ОМДСТК” -  7 заседания, разгледани  18 бр. ДЗ 

- ПК „ ЗСПЕ” -  16 заседания, 46 бр.  ДЗ и КО от които 28 бр. са за отпускане 

на помощи, други жалби и случаи.  

- ПК „ОКВДОЕТДТДОУОПТО” – 3 заседания 

През 2017 г. Постоянната комисия по оперативен контрол се зае да реши казус с 

ликвидацията на общинското дружество „Въча” ЕООД, нещо за което не са правени 

постъпки за решаване повече от 10 години от никой състав на общински съвет до сега, и 

след взети решения на този общински съвет казуса ще бъде решен. 

С решения на общинския съвет и становища на ПК „ЗСПЕ” са отпуснати еднократни 

помощи на 20 жители на общината касаещи в по-голямата си част животоспасяващи 

случаи.  

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

видно, че общинският съвет работи съобразно изискванията на ЗМСМА и реагира бързо и 

адекватно на необходимостта от вземане на спешни решения по проблеми от обществено 

значим характер. 

В изпълнение на последните изменения в ПОДОСНКВОА създадохме условия за по 

– голяма прозрачност в работата на общински съвет и неговите комисии. Заседанията на 

съвета вече се излъчват и онлайн в сайта на общината за да може да се следят от колкото 

се може повече заинтересовани жители на общината. Пълните протоколи също се 

публикувани на сайта. Наблюдава се засилен интерес към работата ни и смятам, че с тези 

промени ние даваме достатъчно голяма прозрачност на нашата работа пред населението 

на общината, гласувало ни доверие да подобрим начина на работа, условията на живеене, 

създаването на условия за разкриване на работни места и решаването на  други 

проблеми. 



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

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

предварително обсъждане още преди внасяне на докладни записки на обществено 

значими въпроси касаещи болшинството от жителите на общината,  промени в 

устройствените  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. 

През отчетния период в деловодството на общинския съвет за регистрирани общо 

1132 бр.работни документа. 

Всички постъпили документи са предоставени за разглеждане от Постоянните 

комисии към Общинския съвет. 

Общински съвет Девин чрез своята работа показва загриженост и воля за 

утвърждаване на община Девин като добро място за живеене. 

Като съветници се стремим да бъдем такава публична власт, която възприема 

сериозно нуждите и очакванията на жителите от общината. 

Провеждането на заседанията на Постоянните комисии и заседанията на 

Общинския съвет са достъпни за всички, дава се възможност за изслушване на различни 

мнения и по този начин се вземат най-правилните решение. 

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

период може да се оцени като много добра.  

Надявам се на още по-голяма активност, диалог и професионализъм да бъдем 

местна власт която работи за развитието на общината ни. 

 

 

 

 

 

РУСИ ЧАУШЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 



 

 
 
 

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 26.02.2018 г. 

 

Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с.Беден 
 

На основание ччлл.. На основание  чл.42, ал.6 от ЗМСМА: 

 

                                   ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Избира за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” с.Беден 

считано от 22.02.2018 г. Кристина Росенова Карова – Специалист кметство с.Беден. 

 

2.За времето до избирането и полагането на клетва на новия кмет на 

с.Беден, на временно изпълняващия длъжността да се начислява съответното 

основно възнаграждение на кмета на кметство. 

 

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.23 , ДЗО - 30  от 22.01.2018 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 № 30  

от 26.02.2018 г. 

 

Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим 

финансов одит на „МБАЛ Девин” ЕАД гр. Девин 

 
 

На основание чл.221, т.6 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,   

 

ОБЩИНСКИЯТ РЕШИ: 

 

1.Назначава Христина Иванова Митева регистриран независим одитор, който 

да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „„ММББААЛЛ  ––  

ДДееввиинн””  ЕЕААДД  ггрр..  ДДееввиинн  ззаа  22001177гг..  

22..ООппррееддеелляя  ввъъззннааггрраажжддееннииее  ннаа  ооддииттоорраа  вв  ррааззммеерр  ннаа  11660000  //ххиилляяддаа  ии  

шшеессттооттиинн//  ллвв..  

33..УУппъъллннооммоощщаавваа  ИИззпп..  ДДииррееккттоорр  ннаа  „„ММББААЛЛ  ДДееввиинн””  ––  ЕЕААДД  ггрр..  ДДееввиинн  ддаа  

ппооддппиишшее  ддооггооввоорраа  сс  ннааззннааччеенниияя  ннееззааввииссииммиияя  ооддииттоорр  ззаа  ииззввъърршшввааннее  ннаа  ннееззааввииссииммиияя  

ооддиитт..  

 

 

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на   

26.02.2018 г., Протокол № 2, т.24 , ДЗО - 31  от 23.02.2018 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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