
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 71 

от 20.06.2019 г. 

 

Разглеждане на Годишния финансов отчет на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2018 г. 

и назначаване на регистриран одитор за извършване на независим 

финансов одит на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2019 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 221, т. 6 и т. 7 от 

Търговския закон и чл. 19, ал. 1, т. 12 и т. 15 от Наредбата за реда за упражняване 

правата на собственост на община Девин в търговските дружества с общинско 

участие в капитала, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява заверения от Лидия Делиева – регистриран одитор Годишен 

финансов отчет на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД – гр. Девин за 2018 г. 

 

2. Задължава изп. директор на „МБАЛ ДЕВИН” - гр. Девин да предприеме 

действия по публикуване на Годишния финансов отчет в Търговския регистър. 

 

3. Назначава Лидия Калинова Делиева - регистриран независим одитор, 

който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „МБАЛ – 

Девин” ЕАД - гр. Девин за 2019 г. 

 

3.1. Определя възнаграждение на одитора в размер на 1600 /хиляда и 

шестстотин/ лв. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.06.2019 г., Протокол №9, т. 1, ДЗО - 78/14.06.2019 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 № 72 

от 20.06.2019 г. 

 

Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПР за част от УПИ І - 171, 177, 

174 в кв. 31, част от УПИ І – Озеленяване и плевни и част от УПИ VІ – 

Озеленяване и плевни в кв. 30 и промяна на УР от о.т. 145, през о.т. 144, о.т. 

143 до о.т. 142 /в рамките на имот пл.№ 177/ по плана на с. Гьоврен 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5, чл. 124 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава разрешение за изменение на ПУП-ПР за част от УПИ І - 171, 177, 174 

в кв. 31, част от УПИ І – Озеленяване и плевни и част от УПИ VІ – Озеленяване и 

плевни в кв. 30, и промяна на УР от о.т. 145, през о.т. 144, о.т. 143 до о.т. 142 /в 

рамките на имот пл.№ 177/ по плана на с. Гьоврен. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.06.2019 г., Протокол №9, т. 2, ДЗО - 72/27.05.2019 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 № 73 

от 20.06.2019 г. 

 

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

УПИ IX - 307, 306, 304 и УПИ XII - Озеленяване, трафопост и гаражи, кв. 12, 

с. Гьоврен, община Девин 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ IX - 307, 306, 304 и УПИ XII-

Озеленяване, трафопост и гаражи, кв. 12, с. Гьоврен, община Девин. 

 

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

УПИ IX - 307, 306, 304 и УПИ XII - Озеленяване, трафопост и гаражи, кв. 12, с. 

Гьоврен, община Девин. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.06.2019 г., Протокол №9, т. 3, ДЗО - 73/27.05.2019 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 № 74 

от 20.06.2019 г. 

 

Продажба на УПИ-XXXII, кв. 68, по ПУП на гр. Девин, утвърден със  

Заповед №18-90/2009 г. с акт за частна общинска собственост № 

2630/04.10.2018 г. със собственик на законно построена в него сграда, 

съгласно Нотариален акт за покупко-продажба с рег.№187/29.02.2016 г., 

Договор за продажба на общински имот с рег.№ 727/19.05.2017 г. и 

Нотариален акт за собственост на недвижим имот с  

рег.№ 1362/25.09.2007 г. - „Механичен завод Девин” ООД с управител: 

Георги  Георгиев 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, 

ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 43, ал. 1 и чл. 44, ал. 5 от Наредба №2 за реда за 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде включен в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2019 г.” раздел I - Продажба: 987 кв. м. 

от поземлен имот с идентификатор №20465.504.24, УПИ-XXXII, кв. 68, по ПУП на гр. 

Девин, община Девин, област Смолян. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. 

 

2. Определя за купувач: „Механичен завод Девин” ООД с ЕИК , 

представлявано от управителя - Георги  Георгиев с ЕГН , на 

правото на собственост върху общински недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 20465.504.24, УПИ-

XXXII, кв. 68, по ПУП на гр. Девин, община Девин, област Смолян, с площ 987 кв. м., 

при граници и съседи: 20465.504.25, 20465.504.27, 20465.504.26 и 20465.504.5068.  

 

3. Определя цена на имота по т. 2, в размер на 26 057.00 лева без ДДС. 

Купувача дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

4. Възлага на Кмета на община Девин да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.06.2019 г., Протокол №9, т. 4, ДЗО - 74/11.06.2019 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 № 75 

от 20.06.2019 г. 

 

Приемане на План за финансово оздравяване на община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл. 130 „д”, 

ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, и във 

връзка с Решения №37 от 28.03.2019 г. на Общински съвет гр. Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Плана за финансово оздравяване на община Девин. 

 

2. Определя срок от една години за изпълнение на Плана за финансово 

оздравяване на община Девин. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.06.2019 г., Протокол №9, т. 5, ДЗО - 75/13.06.2019 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 № 76 

от 20.06.2019 г. 

 

Върнато за ново обсъждане Решение № 57 от 29.05.2019 г. по Протокол № 8 

на Общински съвет гр. Девин 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Отменя Решение № 57 от 29.05.2019 г. на Общински съвет – Девин. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.06.2019 г., Протокол №9, т. 6, ДЗО - 76/13.06.2019 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 № 77 

от 20.06.2019 г. 

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 

община Девин 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин, съгласно 

приложението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.06.2019 г., Протокол №9, т. 7, ДЗО - 77/13.06.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 
 

Приложение към Решение № 77 от 20.06.2019 г. 

 
 

  НАРЕДБА  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПЪЛНЕНИЕ  НА  НАРЕДБАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 

НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ДЕВИН 

Приета с решение №11/27.02.2009г изм. с Решение №66 от 30.06.2009г., доп. с Решение №105 от 
16.10.2009г., изм. с Решение №19 от 19.02.2010г. и отменя Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Девин, приета с Решение №23 от 27.02.2003г., 
изм. и доп. с Решение №66 от 01.06.2004г., Решение №41 от 25.04.2006г.- Решение №81 от 31.05.2007 г.  

Наредбата е изм. и доп. с Решение № 6 и Решение № 7 от 27.01.2011г., Решение № 61 от 17.05.2011г., 
Решение № 117 от 18.06.2012г., Решение № 193 от 26.09.2012г., Решение № 213 от 15.10.2013г., Решение 
№ 257 от 21.12.2013г. (измененията влизат в сила от 01.01.2014г.), Решение № 92 от 07.05.2014г., Решение 
№ 186 от 24.10.2014г.,  Решение № 191 от 24.10.2014г. на Общински съвет Девин,  изм. и доп. с Решение № 
32 от 22.12.2015г. и Решение № 34 от 22.12.2015г.,  изм. с Решение № 5 от 28.01.2016г. ,  изм.  с Решение 
№ 39 от 29.02.2016г.  на Общински съвет Девин, ,  изм. с Решение № 212 от 29.12.2016г.  на Общински 

съвет Девин, изм. с Решение № 46 от 31.03.2017г.  на Общински съвет Девин, изм. и доп. с Решение № 81 от 
31.05.2017г.  на Общински съвет Девин, изм. с Решение № 100 от 29.06.2017г.  на Общински съвет Девин, 
изм. с Решение № 227 от 13.06.2017г.  на Смолянския адм.съд, доп. с Решение №163 от 24.10.2018г. 

 

П Р О Е К Т 

 

§.1. В Раздел II – Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, 

тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение се направи 

следното допълнение: 

- Добавя се нов чл.33 със следния текст: 

- Чл.33. „За ползване на терен на градския стадион се събира такса на ден 

или на час съгласно Приложение 3.” 

 

§.2. В Приложение 3 се добавя нова т.2.11 със следния текст: 

- „т.2.11 – За ползване на терен на градския стадион се събира такса: 

- на ден – 56,00 лв. 

- на час – 7,00 лв.” 
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