
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 79 

от 24.07.2019 г. 

 

Управление на общински имот за включване в „Програмата за 

разпореждане и управление на общинска собственост за 2019 г.” раздел IV 

– Наем и управление, на терен с площ 30 кв. м., находящ се в поземлен имот 

част от УПИ II-77, 78, кв. 4 по плана на Беденски бани 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 

от ЗОС, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

управление на общинската собственост за 2019 г.”, раздел раздел IV – Наем и 

управление, терен с площ 30 кв. м., за поставяне на преместваем обект за 

обслужващи дейности за масажни услуги, находящ се в част от УПИ II-77, 78, кв. 4, 

по плана на Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

 

2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на терен с площ 30 кв. м. за поставяне на преместваем обект за 

обслужващи дейности за масажни услуги, находящ се в поземлен имот част от УПИ 

II-77, 78, кв. 4, по плана на Беденски бани, община Девин, област Смолян, с 

първоначална наемна цена от 18.00 лв. с ДДС, съгласно Приложение № 1, р. III, т. 

6, к. 15 за срок от 10 години. 

 

3. Възлага на кмета да извърши всички необходими процедури по 

изпълнението на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол №11, т. 1, ДЗО - 79/18.06.2019 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 № 80 

от 24.07.2019 г. 

 

Вземане на Решение за поправка на Приложение № 1 на Решение № 58, 

взето с Протокол № 8 / 29.05.2019 г. 

 

На основание чл. 62, ал. 2, от Административно-процесуалния кодекс, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допуска поправка в Приложение № 1 на Решение № 58 от 29.05.2019 г. като 

в пакет I от общинската транспортна схема линията Девин – София - Девин се 

премахне. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол №11, т. 2, ДЗО - 80/19.06.2019 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 № 81 

от 24.07.2019 г. 

 

Вземане на решение за поправка на допусната фактическа грешка в 

основанията при вземане на Решение № 64 взето с протокол № 8 от 

29.05.2019 г. 

 

На основание чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допуска промяна в основанията за приемане на Решение № 64 от 

29.05.2019г. като чл. 35, ал. 1 се замени с чл. 37 ал. 1 от ЗОС. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол №11, т. 3, ДЗО - 81/19.06.2019 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 № 82 

от 24.07.2019 г. 

 

Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП в  

м. „Клисурата”, с. Михалково. 

 
 

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

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Новопроектиран 

водопровод на „Михалково” АД с начало КЕИ „Персенк -1”, „Персенк -2”, „Персенк -3” 

и „Персенк -4”, находящи се в ПИ 48547.0.299 / 000299/, м. „Клисурата” и край в 

разпределителна шахта, находяща се в ПИ 48547.0.186 /000186/, м. „Клисурата“ и 

ведомствен водопровод  на „ВИК” ЕООД, гр. Смолян с начало КЕИ „Персенк -1” и 

„Персенк -2”, находящи се в ПИ 48547.0.299 / 000299/, м. „Клисурата” и край в 

помпена станция в с. Михалково, находяща се в ПИ 48547.0.625 /000625/, м. 

„Клисурата”, с. Михалково. 

 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - 

Парцеларен план. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 4, ДЗО - 82/21.06.2019 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 № 83 

от 24.07.2019 г. 

 

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

Парцеларен план за изграждане на обект „Реконструкция на рибен проход 

на МВЕЦ „Гашня-2003”, в м. „Гашня”, с. Селча, община Девин 

 

 

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

„Реконструкцияна рибен проход на МВЕЦ „Гашня-2003””, в м. „Гашня”, с.Селча, 

община Девин. 

 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект 

„Реконструкцияна рибен проход на МВЕЦ „Гашня-2003””, в м. „Гашня”, с. Селча, 

община Девин. 

 
 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 5, ДЗО - 83/21.06.2019 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 № 84 

от 24.07.2019 г. 

 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПР за УПИ ХІV, УПИ ХІІ, УПИ 

ХХІХ и промяна на улична регулация от о.т. 550+12, през о.т. 549 до о.т. 

548+5 в кв. 29 по плана на гр. Девин 

 

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 промяна на ПУП-ПР за УПИ ХІV, УПИ ХІІ, УПИ ХХІХ и 

промяна на улична регулация от о.т. 550+12, през о.т. 549 до о.т. 548+5 в кв. 29 по 

плана на гр. Девин. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 6, ДЗО - 84/21.06.2019 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 № 85 

от 24.07.2019 г. 

 

Предоставяне от общински поземлен фонд имот с идентификатор  

№ 73105.14.6 по § 27, ал. 2, т. 1 от Предходните и заключителни разпоредби 

на ЗИД към Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи 

 

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

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

разпоредби на ЗИД на Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие поземлен имот с идентификатор № 73105.14.6, с площ 

3.221 дка., начин на трайно ползване - Ливада, десета категория местността в 

„Селище”, землище с. Триград, община Девин, област Смолян, да бъде предоставен 

на Общинска служба по земеделие – Девин за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост по приложената скица № 15-185826 

/01.03.2019 година.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 7, ДЗО - 86/25.06.2019 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 № 86 

от 24.07.2019 г. 

 

Изменение на Решение № 103 от 29.06.2018 г. за краткосрочен кредит от 

Фонд „Флаг” ЕАД за реализация на проект „Въвеждане на енергоефективни 

мерки на жилищни сгради на територията на 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. Изменя свое Решение №103/29.06.2018 г. по точка 2 в частта вид на 

дълга и условия за погасяване, както следва: 

 

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

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.02.2020 г. 

 

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

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 8, ДЗО - 88/01.07.2019 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 № 87 

от 24.07.2019 г. 

 

Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 10 от Закона 

за устройство на територията, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8 от 

Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и 

чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 от ЗНА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Наредба за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на община Девин, която е неразделна част от настоящото решение. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 9, ДЗО - 89/05.07.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение към Решение № 87 от 24.07.2019 г. 
 

НАРЕДБА  

за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

община Девин 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с 

планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на 

зелената система на територията на община Девин. 

(2) Зелената система на община Девин е предназначена да подобрява 

жизнената среда и облика на населените места на територията на общината, чрез 

поддържане на екологична, рекреативна и естетическа функции. 

(3) Общински съвет – Девин, чрез бюджета на общината, обезпечава 

необходимите средства за поддържане на оптимални жизнени условия на 

декоративната растителност в общинските зелени площи. 

(4) Не са обект на тази наредба озеленените площи със специално 

предназначение, дървета с историческо значение, обявени по съответния ред, 

овощните дървета в селищните територии и др., статутът, на които е определен с 

нормативен акт. 

Глава втора  

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

Чл. 2. (1) Кметът на община Девин ръководи, координира цялостната дейност 

по опазване, изграждане и поддържане на зелената система, организира 

изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” . 

Чл. 3. Кметовете и кметските наместници на населените места: 

1. Организират провеждането на необходимите мероприятия по опазването и 

поддържането на зелената система на територията на населеното  място. 

2. Изпълняват делегираните им от кмета на община Девин функции. 

Чл. 4. Екологът на общината изготвя констативни актове за дървесната 

растителност преди започването и след завършване на строителството. 

Чл. 5. Главният архитект на общината издава разрешение за строеж, след 

издаване на разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна 

растителност от кмета на община Девин. 

Чл. 6. В 5-годишен срок от завършване и приемане на строителството 

общинските органи по озеленяване извършват проверки по изпълнението на 

задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяването, когато 

то е предвидено с проекта.   

Чл. 7. Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице 

организира съставянето на публичен регистър на озеленените площи  и на дърветата 

с историческо значение в общината.  



 Приложение към Решение № 87 от 24.07.2019 г. 
 

1 
 

Глава трета 

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА. СПЕЦИАЛНИ 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И 

ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ 

Чл. 8. Зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с 

одобрени общи и подробни устройствени планове включващи терени за 

озеленяване. 

Чл. 9. Озеленени площи, които представляват публична собственост, не могат 

да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да 

бъдат използвани за други цели. 

Чл. 10.  Когато терени, определени за озеленени площи, публична 

собственост, попадат поземлени имоти, частна собственост, те се  отчуждават по 

предвидения в ЗУТ ред. 

Чл. 11. Не може да се променя предназначението на съществуващите 

озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани 

съгласно предвижданията на устройствените планове. 

Чл. 12. Не може да се променя предназначението на територии и поземлени 

имоти, предвидени в общите или подробните устройствени планове на 

урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на 

части от тях за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на 

специални обекти свързани с отбраната на страната. 

Чл. 13. Член 12 не се прилага при промяна преназначението на имоти и 

части от тях, предвидени в подробни устройствени планове за озеленени площи, 

които не са реализирани в населените места с население до 10 000 жители. 

Чл. 14. Освен в случаите по предходния член 12 предназначението на 

територии и поземлени имоти, предвидени в общите и подробните устройствени 

планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са 

реализирани, може да се променя с нов общ или подробен устройствен план на 

цялото населено място или селищно образувание, ако със схемите или план-схемите 

на зелената система се доказва, че са спазени нормативите за озеленени площи.    

Чл. 15. (1) В незастроените имоти, предвидени по ПУП за зелени площи по 

чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само временни 

обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи временни открити паркинги, пазари за 

сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра, 

преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други 

обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически 

превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на 

масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на 

отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други подобни обекти, въз основа на 
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издадено разрешение за строеж, съответно разрешение за поставяне, при условия и 

по ред, определени с наредба на общинския съвет. 

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на 

картотекираната или подлежаща на картотекиране дървесна растителност. 

(3) Не се разрешава в обектите по ал. 1 изграждане на автокъщи, автомивки, 

бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции. 

Чл. 16. (1) При разрешаване на временни и преместваеми обекти по чл. 55, 

56 и 57 от ЗУТ в незастроените имоти, които не са определени по устройствен план 

за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат 

така, че да осигурят определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при 

максимално опазване на растителността. 

Чл. 17. (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация за 

строежи, за които не е изпълнена част “паркоустрояване и благоустрояване” към 

инвестиционния проект. 

(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по 

етапи, изискването по ал. 1 важи след завършване на крайния етап. 

Глава четвърта 

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

Чл. 18. (1) Всички лица са длъжни да опазват зелените площи, независимо от 

тяхната собственост. 

(2) Опазването на зелените площи включва: 

1. полагане на постоянни грижи за поддържането в добро състояние на 

зелените площи; 

2. недопускане на действие или бездействия, които водят до увреждане или 

унищожаване на зелените площи, настилките и парковите съоръжения. 

Чл. 19. Изпълнителят на строителството е длъжен: 

1.Да вземе необходимите мерки за опазване на озеленените площи и 

декоративната растителност от повреди и унищожаване. 

2. Да отстранява за своя сметка всички причинени вреди на зелените площи и 

декоративната растителност. 

Чл. 20. (1) Зелените площи на територията на общината за широко 

обществено ползване се опазват от общината. 

(2) Зелените площи и декоративната растителност с ограничено обществено 

ползване и със специално предназначение в урегулираните поземлени имоти на 

територията на общината се опазват от собствениците им. 

Чл. 21. Обществените зелени площи се използват само съобразно основното 

им предназначение по чл. 1 ал. 2 от наредбата. 

Чл. 22. Дървесно-храстовата растителност в терени и учреждения, училища, 

детски заведения, стопански и обществени организации и в частни имоти, се опазват 

от съответните им стопани.  
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Чл. 23. В обществените зелени площи се забранява: 

1. нанасянето на повреди върху растителността; 

2. ходенето по тревните масиви в представителните зелени площи, освен в 

специално обозначените за целта места; 

3. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със 

специален режим, при необходимост; 

4. складирането на дърва и строителни материали в зелените площи; 

5. нанасянето на повреди на парковата мебел, настилките и съоръженията; 

6. разхождането на свобода на домашни любимци; 

7. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други с 

животински екскременти; 

8. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове; 

9. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на по-

малко от 1 метър от стволовете на дърветата и храстите, както и върху цветя и 

тревни площи, вследствие на зимното почистване, и при миене и метене на 

тротоарите и уличните платна. 

10. паленото на огън; 

11. ползването на озеленените площи, тротоарите и други места, 

предназначени за общо ползване, около търговските обекти за съхраняване на стоки 

и амбалаж; 

12. разлепването и забождането на рекламни материали, транспаранти и 

некролози по дърветата.  

Чл. 24. Забранява се : 

1. чупенето, късането и изкореняването на дървета, храсти и цветя в 

парковете, зелените площи, тротоарите, вътрешно кварталните градинки и 

междублоковите пространства; 

2. увреждането на дървета и храсти, причинено от рязане на клони, 

заковаване на гвоздеи, опъване на арматурни железа и всякакви други действия, 

водещи до тяхното унищожаване. 

Чл. 25. Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия 

на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на 

определените за това места, след разрешение от кмета на община Девин. 

Глава пета 

ПРЕМАХВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА ДЪРВЕСНА ИЛИ 

ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ 

Чл. 26. (1) Забранява се и отсичане или изкореняване на дълготрайни 

дървета и храсти, част от зелената система. 

(2) По изключение растителност се премахва в следните случаи: 

1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена 

растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, 
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застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, 

съоръженията и инженерната инфраструктура; 

2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленени площи, 

и при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти; 

3. при строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на 

инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след 

одобряване на инвестиционния проект; 

4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени 

аварии и др. 

(3) Кастренето на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността 

им се допуска при доказана необходимост. 

Чл. 27. Разрешение за окастряне, преместване или премахване на 

дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност се издава от кмета на 

община Девин, след писмено искане от инвеститора или заинтересованото лице. 

Чл. 28. (1) Отрязването на клони, преместването или премахването на 

растителност, за която има писмено разрешение се извършва за сметка на 

заинтересованото лице. 

(2) Дървесината, добита при отсичането на растителност с разрешение за 

премахване, се маркира с марка собственост на общината. 

Чл. 29. Дървеният материал, добит от терените общинска собственост, 

включително  тротоари и речни корита, е собственост на Община Девин и се 

предоставя на разположение на Община Девин.  

Чл. 30. (1) Споровете между собствениците за отсичане на дървета, 

намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, 

се решават по съдебен ред. 

(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за 

премахване на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот. 

(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в 

дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази 

наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за 

собствеността. 

(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може 

да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо 

условията за ползването на неговия имот. 

Чл. 31. (1) Дълготрайната дървесна и храстова растителност в частните 

имоти се опазва от собствениците. 

(2) При ново засаждане на дървесна растителност в урегулираните поземлени 

имоти е необходимо да се спазват най–малките отстояния на дърветата от 

регулационните линии към съседите, определени в ЗУТ и чл. 94 от Наредба № 7 за 
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правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени 

зони. 

1. за ниски дървета (с височина до 2.5 метра) – на 1 метър от границата; 

2. за средно високи дървета (с височина до 5 метра) – на 1,5 метра от 

границата; 

3. за високи дървета (с височина над 5 метра) – на 3 метра от границата. 

(3) За създаване на оптимални условия за развитие на новозасадената 

растителност и опазване на сградите и съоръженията, се спазват нормативно 

установени разстояния от стъблата на дърветата и храстите до граници и сгради 

съгласно Наредба N 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 

Чл. 32. При констатиране на липса на основание за издаване на разрешение 

за кастрене, премахване или преместване на растителност, съответният орган 

отказва издаването на разрешение. 

Глава шеста 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 33. (1) Наказва се с глоба от 200 до 1000 лева, ако не подлежи на по-

тежко наказание физическо лице, което: 

1. отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена 

площ, паркова територия и др.,  без писмено разрешение от компетентния орган; 

2. отсече повече от определения норматив допустим брой дървета; 

3. като изпълнител на строителство в определения му срок не възстанови 

загиналата или увредена  растителност. 

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лицето, което е допуснало или 

разпоредило извършване на нарушението. 

(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или 

юридическо лице, се налага имуществена санкция от 200 до 2000 лв. 

Чл. 34. (1) Наказва се с глоба от 25 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко 

наказание физическо лице, което: 

1. ходи по тревните масиви в представителните зелени площи, освен в 

специално обозначените за целта места; 

2. преминава и паркира МПС, с изключение на тези със специален режим в 

зелените площи; 

3. складира  дърва и строителни материали в зелените площи; 

4. нанася  повреди на парковата мебел, настилките и съоръженията; 

5. разхожда на  свобода  домашни любимци в зелените площи; 

6. замърсява зелените площи, алеи, детски площадки и други с животински 

екскременти; 

7. изхвърля отпадъци извън определените за целта съдове; 
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8. насипва осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на по-малко 

от 1 метър от стволовете на дърветата и храстите, както и върху цветя и тревни 

площи, вследствие на зимното почистване, и при миене и метене на тротоарите и 

уличните платна. 

9. пали  огън в зелените площи. 

10. ползва озеленените площи, тротоарите и други места, предназначени за 

общо ползване, около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж; 

11. разлепва и забожда на рекламни материали, транспаранти и некролози по 

дърветата.  

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лицето, което е допуснало или 

разпоредило извършване на нарушението. 

(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или 

юридическо лице,  се налага имуществена санкция от 100 до 1000 лв. 

Чл. 35. За други нарушения на тази наредба на виновните физически лица се 

налага глоба от 25 до 500 лева, а на едноличните търговци и юридически лица се 

налага имуществена санкция от 100 до 2000 лв. 

Чл. 36. При явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба 

контролните органи могат да налагат на място наказание глоба до 25 лева срещу 

квитанция. Ако нарушителят откаже да заплати глобата, му се съставя акт по 

установения ред. 

Чл. 37. (1) Актовете за установяване на административни нарушения по тази 

наредба се съставят от упълномощени длъжностни лица от общинска администрация, 

от кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Девин. 

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на община Девин въз 

основа на акт, съставен от длъжностните лица, посочени в ал. 1. 

(3) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и 

обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

Чл. 38. Глобите и имуществените санкции за причинени вреди на общинско 

имущество, се внасят в общинския бюджет. 

Чл. 39. Санкциите, свързани с унищожаване на растителност в територии, 

обявени за защитен природен обект, се налагат от органите на МОСВ. 

Глава седма 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§. 1. По смисъла на тази наредба: 

1. “декоративна растителност” е цялото декоративно разнообразие – 

дървета, храсти, цветя и треви, включени в зелените площи, в насажденията по 

алеи, улици, площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически 

и физически лица; 
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2. “дълготрайна декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни 

декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти; 

3. “озеленени площи за широко обществено ползуване” са паркове, градини 

и зелени площи в междублоковите пространства, публична общинска собственост; 

4. “поддържането на озеленените площи” е дейност със строително-ремонтен 

характер, която осигурява доизграждането на обектите и пространствата, 

агробиологическото състояние и техническата изправност на техните елементи и 

естетическия им облик, с цел увеличаване на експлоатационните им срокове и 

обезпечаване на пълноценната им среда за ползуване; 

5. “озеленени площи в извънселищни територии” са крайградски и други 

извънградски паркове, лесопаркове, озеленени терени за курортни и туристически 

обекти и комплекси, крайпътни озеленени площи, ландшафтно оформени терени и 

др. 

Глава осма  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§. 2. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство 

на територията и е приета с Решение №………………. от ……………..2019 г. на Общински 

съвет – Девин. 

§ 2. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение 

на общинския съвет.  

§ 3. Настоящата Наредба отменя Наредбата за изграждане и опазване на 

зелената система на територията на община Девин, приета с Решение № 78 от 

24.06.2010 г. на Общински съвет – Девин. 

§. 4. Контролът по изпълнението на настоящата наредба се възлага на кмета 

на община Девин. 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 88 

от 24.07.2019 г. 

 

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

73105.501.151, УПИ ХVІ и частична промяна на улична регулация в кв. 15 по 

плана на с. Триград 

 

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 и чл. 125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 

73105.501.151, УПИ ХVІ и частична промяна на улична регулация в кв. 15 по плана на 

с. Триград. 

 

2. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 

73105.501.151, УПИ ХVІ и частична промяна на улична регулация в кв. 15 по плана на 

с. Триград.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 10, ДЗО - 90/05.07.2019 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 № 89 

от 24.07.2019 г. 

 

Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в 

полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща 

авансово плащане по административен договор № BG05M9OP001-2.040-

0097- C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG05M9OP001-2. 040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания”, проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед без 

протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Министерство на труда и 

социалната политика в размер на 36 390,30 лв. /тридесет и шест хиляди триста и 

деветдесет лева и тридесет стотинки/ за обезпечаване на авансово плащане по  

административен договор BG05M9OP001-2.040-0097- C01 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2. 040 „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания”, проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”. 

 

2. Община Девин възлага на кмета на община Девин да извърши всички 

необходими действия по изпълнение на точка 1 от решението. 

 

 



2 
 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 11, ДЗО - 92/09.07.2019 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 № 90 

от 24.07.2019 г. 

 

Промяна на Календара за културните събития и изяви през 2019 година в 

Община Девин 

 

На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие в Календара за културните събития и изяви през 2019 

година в Община Девин да бъде извършена промяна, като средствата от общинския 

бюджет в размер на 1000 лв., предвидени за участие на децата от ЦПЛР-ОДК – 

Девин в кръжочниците от групите по народни танци и гайди в Национални 

фолклорни фестивали, да бъдат използвани за участие в следното мероприятие-

Международен танцов фестивал от 01.08 до 04.08 2019 г. в Босна и Херцеговина, 

град Лукавац /LUKAVAC/. 

 

2. Дава съгласие да бъде извършена съответната промяна в Календара за 

културните събития и изяви през 2019 година в Община Девин.  

 

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

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 12, ДЗО - 93/10.07.2019 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 № 91 

от 24.07.2019 г. 

 

Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за обект „Частичен 

основен ремонт и нов траен горски автомобилен път „Татар дере – Хайдут 

каба”, находящ се на територията на ТП ДГС – Михалково на основание чл. 

129, ал. 1 от ЗУТ 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява проект за ПУП– Парцеларен план за обект „Частичен основен 

ремонт и нов траен горски автомобилен път „Татар дере – Хайдут каба”, находящ се 

на територията на ТП ДГС – Михалково. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 13, ДЗО - 94/12.07.2019 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 № 92 

от 24.07.2019 г. 

 

Вземане на Решение за изменение на Решение №68, взето с Протокол 

№8/21.05.2019 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 68 от 29.05.2019 г. по т. 2 като датата 17 юли 

2019 г. се променя на 24 юли 2019 г. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 14, ДЗО - 95/12.07.2019 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 № 93 

от 24.07.2019 г. 

 

Продажба на общински жилищен имот 
 

На основание чл. 99, ал. 2 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската 

собственост и чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба № 3 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба – общинска 

собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Отменя решение № 117 от 16.08.2018 г., Протокол № 12, т. 8, прието на 

заседание на Общински съвет на 16.08.2018 г. 

 

II. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с идентификатор 

73105.501.522.1.4, УПИ I – 132, кв. 22, представляващ апартамент 5, с адрес 

обл.Смолян, общ. Девин, с. Триград, жилищен блок Подвис, етаж 1, със застроена 

площ 71.40 кв. м., ведно с избено помещение в южната част на избения етаж, с 

площ 7.70 кв. м. и таванско помещение в южната част на таванския етаж, с площ 

14.80 кв. м., актуван с Акт за Частна общинска собственост № 1511/25.05.2009 г. на 

пазарна наемна цена в размер 9 400 лв. /Девет хиляди и четири стотин лева/ на 

лицето Кристина Асенова Славкова от с. Триград, община Девин. 

 

III. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 15, ДЗО - 96/15.07.2019 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 № 94 

от 24.07.2019 г. 

 

Продължаване срока на действие и изменение на титуляря на разрешително 

№ 2/29.07.2016 г. продължено с Решение № 5-ПРС/16.10.2018 г., за 

водовземане на минерална вода – от находище Беденски бани, община 

Девин, област Смолян на „Валко България” ООД 

 

На основание чл. 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, т. 1, чл. 57, ал. 1, т. 3 

и чл. 79, ал. 1, т. 1, вр. чл. 79, ал. 2 от Закона за водите, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за продължаване срока на действие на Разрешително № 

2/29.07.2016 г., продължено с Решение № 5-ПРС/16.10.2018 г. за водовземане на 

минерална вода от находище „Беденски бани” № 7 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 

2 от Закона за водите (ЗВ), Сондаж № 4, с цел на водовземането „за други цели”, за 

водоснабдяване на обект: хотел „Форест Глейд” в КК Пампорово, м. „Караманджа”, 

община Смолян, до 29.07.2020 г. 

 
2. Дава съгласие за изменение на разрешително Разрешително № 

2/29.07.2016 г., продължено с Решение № 5-ПРС/16.10.2018 г. за водовземане на 

минерална вода от находище „Беденски бани” № 7 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 

2 от Закона за водите (ЗВ), Сондаж № 4, с цел на водовземането „за други цели”, за 

водоснабдяване на обект: хотел „Форест Глейд” в КК Пампорово, м. „Караманджа”, 

община Смолян в частта:  

- Титуляр: Вместо „Пампорово Вилидж Мениджмънт” ЕООД, става „Валко 

България” ООД 

 -   ЕИК:  Вместо 203577856, става 205705920 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 16, ДЗО - 97/15.07.2019 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 № 95 

от 24.07.2019 г. 

 

Удължаване срока на договор № Д-353/19.05.2017 година 

 

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

местната администрация, чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи ( ЗСПЗЗ), чл. 90, ал. 1 и чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие  да се удължи срока на договор № Д-353/19.05.2017 г. с 2 

(две) години, във връзка с  участие в под мярка 6.3, от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 година. 

 

2. Всички други клаузи в договора остават непроменени. 

 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи анекс към договор за 

наем № Д-353 от 19.05.2017 година, вписан в служба по вписванията при РС –гр. 

Девин с Акт № 150 том І рег. № 733 / 190.05.2017 г. с Реджеп Асанов Узунов. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 17, ДЗО - 98/16.07.2019 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 № 96 

от 24.07.2019 г. 

 

Изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от м. 

юли 2018 г. до м. декември 2018 г. 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета на кмета на община Девин за изпълнение на решенията на 

Общински съвет – Девин за периода от м. юли 2018 г. до м. декември 2018 г.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 18, ДЗО - 99/17.07.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение към Решение № 96 от 24.07.2019 г.

№ дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 23.01.2015 г. Даване на съгласие за ползване на дългосрочен Проведени са процедури по ЗОП, Договори № Д-616, № Д- 1
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І. Изпълнение на решения, приети от 2015 г. до 30.06.2018 г., които са били в процес на изпълнение към 01.07.2018 г. 

Бележки по изпълнението
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2015 г.

О Т Ч Е Т

за изпълнение на решенията на Общински съвет - Девин

за периода м. юли 2018 г. –  м. декември 2018 г.
Решение 

Относно

1

11 Даване на съгласие за ползване на дългосрочен 
кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за изготвяне на 
проекти за новия програмен период.

Проведени са процедури по ЗОП, 
сключени са договори с изпълнители, 
предстои изготвяне на конкретно искане 
за кредит от Фонд "ФЛАГ". Няма развитие 
от предходното отчитане.

Договори № Д 616, № Д
617, № Д-618, № Д-619, 
№ Д-620, до № Д-621 от 
19.09.2017 г.  
Допълнителни 
споразумения от 
27.09.2017 г. към 
Договори № Д-617 и № Д-
621 от 19.09.2017 г.

1

89 27.06.2016 г. Изменение на решение  №178 от 03.09.2012 г. Изменението е отразено, решението е в 
процес на изпълнение, няма движение от 
предходното отчитане.

1

115 26.07.2016 г. За управление на общински имот Решението е допълнено с Решение № 159 
от 29.09.2016 г. Няма развитие от 
предходното отчитане.

1

148 29.09.2016 г. Съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ и 
сключване на предварителен и окончателен 
договор.

Сключен е предварителен договор. Не е 
представен окончателен проект от "ЕВН 
България Електроразпределение" ЕАД. 
Няма сключен окончателен договор.

Договор № Д-740 от 
29.12.2016 г.

1

149 29.09.2016 г. Съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ и на 
предварителен и окончателен договор  за 
покупка на част от частен имот.

Сключен е предварителен договор. 
Издадена е заповед за одобряване на 
проекта. Предстои сключване на 
окончателен договор.Няма развитие от 
предходното отчитане.

Договор № Д-747 от 
29.12.2016 г.
Заповед РД-09-149 от 
23.03.2018 г.

1

2016 г.

1
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194 29.12.2016 г. Даване на разрешение за изработване на ПУП - 

ПРЗ за урегулиране на ПИ 73105.22.94 в м. 
"Пичковица" в землището на с. Триград, община 
Девин.

Възложителят не е представил решение 
за съгласуване на площадка от ОД 
"Земеделие" - Смолян и становище от 
РИОСВ - Смолян. Няма движение от 
предходното отчитане

1

26 09.03.2017 г.  Разглеждане на предложение и издаване на 
разрешение за изработване на ПУП - ПУР за ПИ 
20465.151.20 и ПИ 20465.151.24 в м. "Гарипова 
тепавица", зем. град Девин. С предложения  
проект ПИ 20465.151.20 и ПИ 20465.151.24 се 
урегулират и се предвиждат за транспортна 
територия.

Проектът е в процедура по обявяване и 
няма промяна.

1

31 09.03.2017 г.  Даване на съгласие за промяна на ПУП - ПРЗ за 
част от УПИ VII - за селскостопански постройки 
групово в рамките на ПИ 501.430, частична 
промяна на улична регулация и урегулиране на 

Предстои издаване на заповед за 
одобряване на проекта.

1

2017 г.

2

нова улица в източна посока от о.т. 237 в кв. 12 
по плана на с. Триград, община Девин.

33 09.03.2017 г.  Издаване на разрешение за изработване на ПУП-
ПРЗ за ПИ 17594  и за част от ПИ 17442 в м. 
Заевото, в землището на с. Лясково

Издадена е заповед за одобряване на 
проекта.

 Заповед № РД-09-464 от 
10.10.2018 г.

1

34 09.03.2017 г.  Издаване на разрешение за изработване на ПУП 
- ПРЗ за урегулиране на ПИ 73105.12.515 в м. 
"Хорлог" в зем. на с. Триград.

Издадена е заповед за одобряване на 
проекта.

 Заповед № РД-09-466 от 
10.10.2018 г.

1

103 29.06.2017 г. Издаване на разрешение за изработване на ПУП 
- ПРЗ за ПИ 037004 в местност "Банята" в 
землището на с.Михалково

Проектът е одобрен със заповед на кмета 
на общината, която е обжалвана в съда. 
Няма окончателно решение на съда.

Заповед № РД-09-5 от 
03.01.2018 г. 

1

104 29.06.2017 г. Разглеждане на задание и издаване на 
разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за  ПИ 
20465.161.12  в местност "Вадата" землище на 
гр.Девин

Проектът е в процедура по обявяване на 
заинтересуваните сграни, няма движение 
от преходното отчитане.

1

119 31.07.2017 г. Даване на разрешение за изработване на ПУП - 
ПРЗ за ПИ 204654.87.283 и част от ПИ 
20465.87.296 в м. "Цървулево", землище на гр. 
Девин

Проектът е в процедура по обявяване на 
заинтересуваните сграни, няма движение 
от преходното отчитане.

1

122 31.07.2017 г. Издаване на разрешение за изработване на ПУП 
- ПП за обект "Плувен басейн" в УПИ - I, кв.I, м. 
"Струилица",  гр. Девин - подобект : "Външен 
водопровод"

Проектът е в процедура по обявяване на 
заинтересуваните сграни, няма движение 
от преходното отчитане.

1

2
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124 31.07.2017 г. Издаване на разрешение и одобряване на 

задание за изработване на ПУП - ПРЗ за  ПИ 
122014, част от ПИ 122013 и част от ПИ 122002 
за гробищен парк в м."Калявища", землището на 
с.Брезе, община Девин

Проектът е одобрен с Решение № 134 от 
16.08.2018 г. даден за обявяване в ДВ

1

125 31.07.2017 г. Издаване на разрешение за изработване на 
промяна на ПУП - ПР за част от УПИ VIII - за 
жилищно строителство, кв.125 в рамките на ПИ 
20465.506.371 и частична промяна на улична 
регулация от  о.т. 978, о.т. 979, о.т. 980 до о.т. 
981 по  плана на кв. Настан, гр.Девин

Проектът е в процедура по обявяване на 
заинтересуваните сграни, няма движение 
от преходното отчитане.

1

127 31.07.2017 г.  Издаване на разрешение за изработване на 
ПУП - ПРЗ за ПИ 011911 в м. "Шарлев мост" в 
землището на с. Лясково.

Проектът върнат за преработка след 
получени възражения. Няма движение от 
преходното отчитане.

1

172 29.12.2017 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект „Обучения и заетост за 

Безлихвеният заем е използван и е 
възстановен.

1

3

реализация на проект „Обучения и заетост за 
младите хора”

възстановен.

174 29.12.2017 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект „Подкрепа на уязвими 
групи и членовете на техните семейства в 
община Девин”

Безлихвеният заем е използван, не е 
възстановен.

1

180 29.12.2017 г. Разглеждане на предложение и издаване на 
разрешение за изработване на  ПУП-ПРЗ за ПИ 
132007, ПИ 132010, ПИ 132011 и ПИ 132012 в 
м.”Караджова нива”, землище с.Беден, община 
Девин. С предложения проект ПИ 132007, ПИ 
132010, ПИ 132011 и ПИ 132012 се урегулират 
и се предвиждат за база за отдих.

Не е представен все още проект за 
обявяване на заинтересуваните страни, 
няма движение от преходното отчитане. 

1

181 29.12.2017 г. Разглеждане на предложение и издаване на 
разрешение за изработване на  ПУП-ПРЗ за ПИ 
132002 в м.”Караджова нива”, землище с.Беден, 
община Девин. С предложения проект ПИ  
132002 се урегулира и се предвиждат за база за 
отдих.

Не е представен все още проект за 
обявяване на заинтересуваните страни, 
няма движение от преходното отчитане. 

1

2 29.01.2018 г. Отчет за изпълнението на План-сметката за 
дейностите, свързани с развитието на туризма в 
Община Девин за 2017 г. и приемане на такава 
за 2018 г.

Заложените за 2018 г. дейности са 
изпълнявани съобразно финансовите 
възможности на общината.

1
2018 г.

3
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4 29.01.2018 г. Календар за предвидените културните събития 

и прояви в Община Девин за 2018 година.
Заложените за 2018 г. дейности са 
изпълнявани съобразно финансовите 
възможности на общината и осигурените 
средства от спонсори.

1

8 26.02.2018 г. Приемане на Общински спортен календар на 
община Девин за 2018 г.

Заложените за 2018 г. дейности са 
изпълнявани съобразно финансовите 
възможности на общината.

1

15 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.

Сключени са договори за наем със 
желаещите животновъди. 

Договори № Д-118, от № 
Д-122 до № Д-126, № Д-
128, № Д-129, № Д-131 
от 11.02.2019 г., № Д-
148 от 19.02.2019 г., № 
Д-184 от 26.03.2019 г., 
№ Д-186 и № Д-187 от 
27.03.2019 г., № Д-190 и 
№ Д-191 от 28.03.2019 
г  № Д 196 от 

1

4

г., № Д-196 от 
02.04.2019 г., № Д-231 
от 07.05.2019 г., № Д-
236 от 09.05.2019 г., № 
Д-238 от 10.05.2019 г. и 
№ Д-242 от 15.05.2019 г.

16 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

Проектът е върнат за преработка след 
подадено възражение, няма движение от 
преходното отчитане.

1

18 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.

Проектът е одобрен с Решение № 
133/16.08.2018 г. на общинския съвет.

1

20 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

Проектът се обявява на заинтересуваните 
страни, няма движение от преходното 
отчитане.

1

4
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23 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.

Предстои издаване на заповед за 
одобряване на ПУП след представяне на 
скици проекти от СГКК гр. Смолян, няма 
движение от преходното отчитане.

1

37 29.03.2018 г. Отчет  за изпълнение на годишната  Програмата 
за читалищната дейност за  2017 година и 
приемане на Програма за развитие на 
читалищната дейност в Община Девин за 2018 
година.

Предвидените в програмата дейности и 
мероприятия са изпълнени.

1

53 20.04.2018 г. Отчет за изпълнение на Годешна план - 
програма за развитие на социални услуги в 
Община Девин през - 2017 г. и приемане на 
Годешна план - програма за развитие на 
социални услуги за 2019 г.

Посочените в програмата услуги са 
предоставяни съобразно разкритите и 
функциониращи през 2018 г. социални 
услуги в общността.

1

61 30.05.2018 г. Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ 
за УПИ I – Туристически център, кв. 72, имот с 
идентификатор 20465 502 859  гр  Девин

Няма движение. Имотът има нов 
собственик и процедурата следва да е по 
негово искане

1

5

идентификатор 20465.502.859, гр. Девин негово искане.

62 30.05.2018 г. Разглеждане на проект за промяна на ПУП - ПРЗ 
за УПИ ІV, поземлен имот с идентификатор 
20465.501.582, кв. 8, гр. Девин.

Предстои издаване на заповед за 
одобряване на ПУП след представяне на 
скици проекти от СГКК гр. Смолян.

1

63 30.05.2018 г. Приемане на Стратегия за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците в 
община Девин и Годишен план на дейностите за 
подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в община Девин за 2018 г.

Стратегията е със срок на действие за 
периода 2018-2019. Предвидените 
дейности в плана са изпълнявани от 
отговорните институции. 

1

64 30.05.2018 г. Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ 
за кв. 129, гр. Девин, кв.Настан

Предстои издаване на заповед за 
одобряване на ПУП след представяне на 
скици проекти от СГКК гр. Смолян.

1

66 30.05.2018 г. Разпореждане с общински имот Проведен е търг и са сключени договори Договор № Д-8 и № Д-9 
от 03.01.2019 г.

1

67 30.05.2018 г. Разпореждане с общински имот В процес на изясняване е квадратурата 
на имота във връзка с допълнително 
установени обстоятелства. Няма 
движение от предходното отчитане.

1

82 29.06.2018 г. Отдаване под наем на Чавдар Асенов 
Бомбаширов от гр. Девин, община Девин, 
област Смолян, на земеделски земя от общински 
поземлен фонд - имот с идентификатор № 
20465.86.62 намиращ се в землище, гр. Девин

Изготвен е договор за наем съгласно 
решението. Предстои подписване от 
наемателя.

1

5
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83 29.06.2018 г. Отдаване под наем на Севджан Джамалова 

Чобанова от с. Гьоврен, община Девин, област 
Смолян, на земеделски земя от общински 
поземлен фонд – част от имот с кадастрален 
№032006 намиращ се в землище с. Гьоврен.

Сключен е договор за наем съгласно 
решението. 

Договор № Д-127 от 
11.02.2019 г.

1

84 29.06.2018 г. Отдаване под наем на Младен Емилов Калканов 
от с. Осиково, община Девин, област Смолян, на 
земеделски земя от общински поземлен фонд – 
имот с кадастрален № 010023 намиращ се в 
землище с. Осиково.

Сключен е договор за наем съгласно 
решението. 

Договор № Д-235 от 
08.05.2019 г.

1

90 29.06.2018 г. Заявление с Вх. № 33 – 260 – 2 / 17.04.2018 г. 
от „БТК” ЕАД, за учредяване право на 
прокарване и отстъпено право на строеж, за 
обект „Поставяне и монтаж на нови външни 
телекомуникационни шкафове и оптична 

Сключени са договори за право на 
прокарване и строеж.

Договор № Д-368 и № Д-
369 от 04.12.2018 г. 

1

6

телекомуникационни шкафове и оптична 
свързаност към тях от съществуваща подземна 
канална мрежа на „БТК” ЕАД на територията на 
град Девин, община Девин.

92 29.06.2018 г. Заплащане на извършени разходи във връзка с 
превоз на починал жител на град Девин

Разходите по решението са изплатени на 
15.10.2018 г.

1

102 29.06.2018 г. Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПУР на 
улична регулация на ул.“Гимназиална“ от 
о.т.1243, през о.т.1242 до о.т.1241 и от о.т.1240 
до о.т.1240+100 и при о.т.44 и о.т.42 до о.т. 41 
и о.т.39 на ул.“Освобождение“ по плана на гр. 
Девин, община Девин и одобряване на задание 
по чл. 125 от ЗУТ.

Проектът е одобрен с Решение № 164 от 
24.10.2018 г. на общинския съвет. 

1

43 От тях: 0 18 0 24 0 1
Общ брой решения за изпълнение 

от общинската администрация:

6



Приложение към Решение № 96 от 24.07.2019 г.

№ дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
104 19.07.2018 г. Изменение на Решение №105 от 26.07.2017 г. 

на Общински съвет – Девин във връзка с даване 
на съгласие за ползване на краткосрочен 
кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на 
проект „Повишаване на енергийната 
ефективност в общинска административна 
сграда – гр. Девин, община Девин

В изпълнение на Решението е подписан 
анекс № 2 от 27.07.2018 г. за 
удължаване срока на договор № 903 от 
03.08.2017 г. до 25.12.2018 г. 

1
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105 19.07.2018 г. Изменение на Решение №106 от 26.07.2017 г. 
на Общински съвет – Девин във връзка с даване 
на съгласие за ползване на краткосрочен 
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”

В изпълнение на Решението е подписан 
анекс № 2 от 27.07.2018 г. за 
удължаване срока на договор № 903 от 
03.08.2017 г. до 25.12.2018 г. 

1

106 19.07.2018 г. Изменение на Решение №107 от 26.07.2017 г. 
на Общински съвет – Девин във връзка с даване 
на съгласие за ползване на краткосрочен 
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 Районно управление - Девин”

В изпълнение на Решението е подписан 
анекс № 2 от 27.07.2018 г. за 
удължаване срока на договор № 903 от 
03.08.2017 г. до 25.12.2018 г. 

1

107 19.07.2018 г. Управление на общински имот с № 003390, с. 
Селча, община Девин, област Смолян

Допълнено е с Решение № 147 от 
25.09.2018 г. относно срока. Проведен 
търг и е сключен договор.

Договор № Д-364 от 
22.11.2018 г. 

1

7



Приложение към Решение № 96 от 24.07.2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110 16.08.2018 г. Даване на съгласие за поемане на общински 

дълг за разплащане на просрочени задължения 
на община Девин и финансиране на 
инвестиционни проекти.

В изпълнение на решението е проведена 
процедура за избор на финансова 
институция. Не са постъпили 
предложения от финансова институция. 
Внесено е предложение за изменение на 
т.6 от решението. Изменено е с Решение 
№ 2 от 23.01. 2019 г.

1

111 16.08.2018 г. Даване на съгласие за ползване на дългосрочен 
кредит от фонд „ФЛАГ” ЕАД за разплащане на 
изготвените технически проекти

Не е представено искане за кредит пред 
фонд " ФЛАГ " ЕАД 

1

112 16.08.2018 г. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и 
сметките за средствата от Европейския съюз на 
Община Девин към 31.12.2017 г.

Решението е изпратено в МФ и СП с 
писмо с изх. № 04-01-31 от 31.08.2018 г.

1

113 16.08.2018 г. Приемане годишния отчет за състоянието на Решението е изпратено в МФ и СП с 1

8

113 16.08.2018 г. Приемане годишния отчет за състоянието на 
общинския дълг на Община Девин за 2017 г.

Решението е изпратено в МФ и СП с 
писмо с изх. № 04-01-32 от 31.08.2018 г.

1

114 16.08.2018 г. Приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за регистрация, 
стопанисване и контрол на кучетата на 
територията на община Девин.

Решението е върнато за ново обсъждане 
със заповед на областния управител във 
връзка с незаконосъобразност на отделни 
параграфи от наредбата, потвърдени с 
Решение № 144 от 25.09.2018 г. 
Отменени са потвърдените параграфи от 
Наредбата с решение на АС-Смолян след 
оспорване в съда от областния 

Заповед № АП-03-14-262 
от 03.09.2018 г. и
Заповед № АП-03-13-301 
от 15.10. 2018 г.
на областния управител
Решение № 490 от 
19.12.2018 г. на АС - 
Смолян

1

115 16.08.2018 г. Заплащане на извършени разходи във връзка с 
превоз на починал жител от с. Беден, община 
Девин.

Предстои изплащането на средствата 
през 2019 г.

1

116 16.08.2018 г. Продажба на общински жилищен имот на 
Снежана Памукчиева от гр. Девин.

Сключен е договор за продажба. Договор № Д-348 от 
05.11.2018 г.

1

117 16.08.2018 г. Продажба на общински жилищен имот на 
Кристина Славкова от с. Триград.

Решението не може да бъде изпълнено, 
необходимо е ново заснемане на 
квадратурата на изба и таван.

1

118 16.08.2018 г. Продажба на общински жилищен имот на Капка 
Атанасова от гр. Девин.

Сключен е договор за продажба. Договор № Д-362 от 
08.11.2018 г.

1

119 16.08.2018 г. Продажба на общински жилищен имот на 
Гюлфие Ибишева от гр. Девин.

Сключен е договор за продажба. Договор № Д-356 от 
05.11.2018 г.

1

8



Приложение към Решение № 96 от 24.07.2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
120 16.08.2018 г. Продажба на общински жилищен имот на Юлия 

Красимирова Хаджиева
Сключен е договор за продажба. Договор № Д-350 от 

05.11.2018 г.
1

121 16.08.2018 г. Продажба на общински жилищен имот на 
Гюлфие Рамаданова Коджова

Сключен е договор за продажба. Договор № Д-357 от 
05.11.2018 г.

1

122 16.08.2018 г. Продажба на общински жилищен имот на 
Росица Стефанова Гаджакова

Сключен е договор за продажба. Договор № Д-349 от 
05.11.2018 г.

1

123 16.08.2018 г. Продажба на общински жилищен имот на 
Росица Ефтимова Хавина

Сключен е договор за продажба. Договор № Д-375 от 
10.12.2018 г.

1

124 16.08.2018 г. Разпореждане с общински вещи – продажба на 
нарязани бракувани котли и демонтирани 
радиатори от ЦОП ”Слънчо” кв. Саята, ОДЗ 
„Здравец” и ОДЗ „Изворче”- гр. Девин

Проведен е търг. Сключен договор. Договор № Д-359 от 
08.11.2018 г.

1

126 16.08.2018 г. Разпореждане с общински имот за възмездно и 
безсрочно отстъпено право на пристрояване

Решението не може да бъде изпълнено 
поради висящо производство по 
обявяване на нищожност на сключен за 

1

9

обявяване на нищожност на сключен за 
имота договор.

127 16.08.2018 г. Разпореждане с общински имот за възмездно и 
безсрочно отстъпено право на пристрояване

Решението не може да бъде изпълнено 
поради висящо производство по 
обявяване на нищожност на сключен за 
имота договор.

1

128 16.08.2018 г. Провеждане на търг с явно наддаване за 
продажба на поземлен имот с идентификатор 
20465.502.1260 – гр. Девин, ул.”Люляк” №32

Проведен търг. Сключен договор за 
продажба.

Договор № Д-10 от 
03.01.2019 г.

1

129 16.08.2018 г. Продажба на УПИ-XI, кв. 109, пл. №645, по ПУП 
на гр. Девин, одобрен със Заповед РД-09-
110/19.03.2015 г., имот с идентификатор 
20465.506.645, с акт за частна общинска 
собственост № 2618/13.07.2018 г., със 
собственик на законно построена в него сграда, 
чрез подадено заявление от Юлиян Райчев 
Бочуков

Сключен е договор за продажба съгласно 
решението.

Договор № Д-336 от 
17.10.2018 г.

1

130 16.08.2018 г. Разпореждане с общински имот за възмездно и 
безсрочно отстъпено право на пристрояване.

Решението не може да бъде изпълнено 
поради висящо производство по 
обявяване на нищожност на сключен за 
имота договор.

1

9



Приложение към Решение № 96 от 24.07.2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
131 16.08.2018 г. Включване в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинска собственост за 2018 г.” 
раздел II – замяна и ликвидиране на 
съсобственост, на поземлен имот с 
идентификатор № 73105.501.188 в с. Триград и 
извършване на разпоредителни сделки.

Сключен договор за ликвидиране на 
съсобственост.

Договор №Д-337 от 
17.10.2018 г.

1

132 16.08.2018 г. Отдаване под наем на общински имот Сключени  са договори за отдаване под 
наем.

Договор № Д-352 от 
05.11.2018 г. и Договор 
№ Д-353 от 05.11.2018 г.

1

133 16.08.2018 г. Продължаване срока на действие на 
разрешително № 2/29.07.2016 г. за 
водовземане на минерална вода – от находище 
Беденски бани, община Девин, област Смолян 
на „Пампорово Вилидж Мениджмънд” ЕООД

Решението е върнато за ново обсъждане 
със заповед на областния управител, 
отменено с Решение № 143 от 25.09.2018 
г. след повторно разглеждане.

Заповед № АП-03-14-262 
от 03.09.2018 г. 

1

134 16 08 2018 г О обр е  ПУП  ПРЗ  ПИ 122014   о  Прое  е о обре   Ре е е №134 о  1

10

134 16.08.2018 г. Одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ 122014, част от 
ПИ 122013 (ПИ 122145 и част от ПИ 122144 (ПИ 
с проектен номер 122146)) и част от ПИ 122002 
(ПИ с проектен номер 122150) в местността 
„Калявища” в землището на с. Брезе, община 
Девин.

Проектът е одобрен с Решение №134 от 
16.08.2018 г. 

1

135 16.08.2018 г. Одобряване 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 съществуваща къща за гости в 
ПИ 73105.10.32.

Проектът е одобрен с Решение № 133 от 
16.08.2018 г. на общинския съвет 

1

136 16.08.2018 г. Разглеждане работата на районна служба 
„Пожарна безопасност и защита на 
населението” гр. Девин през 2017 г. и 
предстоящи задачи за 2018 г.

Осигурени са средства за набиране и 
обучение на доброволните 
формирования. Дейностите за 
обезопасяване на училища, детски 
градини, кметства и др. се осигуряват 
периодично според финансовите 
възможности. Дейностите за Дома на 
културата се предвижда да се изпълнят 

1
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Приложение към Решение № 96 от 24.07.2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
137 16.08.2018 г. Структура на училищата, центровете за 

подкрепа за личностно развитие и детските 
градини в Община Девин през 2018/2019 
учебна година и формиране на паралелки под 
норматива на Приложение №7 на Наредба за 
финансирането на институциите в системата на 
предучилищното образование  през 2018/2019  
учебна година в Община Девин и осигуряване 
на дофинансиране на училищата

Мрежата от училища, детски градини и 
центрове за подкрепа за личностно 
развитие е функционирала съгласно 
решението

1

138 16.08.2018 г. Актуализация на бюджета на община Девин за 
2018 г.

Бюджетът на Община Девин е 
актуализиран съгласно решението.

1

139 16.08.2018 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект „Подкрепа за уязвими 
групи и членовете на техните семейства в 
община Девин”

За разплащане на допустими разходи по 
проекта е ползван временен безлихвен 
заем. Средствата са възстановени на 
01.04.2019 г.

1

140 16 08 2018 г Ползване на временен безлихвен заем за Подписан е договор за кредит №1006 от 1

11

140 16.08.2018 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект „Подкрепа за уязвими 
групи и членовете на техните семейства в 
община Девин”

Подписан е договор за кредит №1006 от 
17.09.2018 г.

1

141 16.08.2018 г. Даване на съгласие за удължаване срока на 
Договор №935/08.12.2017 г. за кредит от фонд 
„ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект 
„Общностен център за деца и семейства в риск – 
гр. Девин”

В изпълнение на Решението е подписан 
анекс № 1 от 17.01.2019 г. за 
удължаване срока на договор № 903 от 
03.08.2017 г. до 25.05.2019 г. 

1

142 25.09.2018 г. Върнато за ново обсъждане Решение №125 от 
16.08.2018 г. по Протокол №12 на ОбС - Девин.

Потвърждава Решение № 125 от 
16.08.2018 г. по Протокол № 12 на 
Общински съвет - Девин, което е 
отменено от АС-Смолян

1

143 25.09.2018 г. Върнато за ново обсъждане Решение № 133 от 
16.08.2018 г. по Протокол №12 на ОбС - Девин.

С решението се отменя Решение № 133 
от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на 
Общински съвет - Девин.

1

144 25.09.2018 г. Върнато за ново обсъждане Решение №114 от 
16.08.2018 г. по Протокол №12 на ОбС - Девин.

С решението се потвърждава Решение № 
114 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 
на Общински съвет - Девин, което е 
отменено от АС-Смолян

1

146 25.09.2018 г. Допълнение на Решение №97/29.06.2018 г. Отменя Решение № 97 от 29.06.2018 г. 1

147 25.09.2018 г. Допълнение на Решение №107/19.07.2018 г. Допълва Решение № 107 от 19.07.2018 г. 1

11



Приложение към Решение № 96 от 24.07.2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
148 25.09.2018 г. Приемане на Система за прием на ученици в 

първи клас в общинските училища на 
територията на гр. Девин.

Системата се прилага. 1

149 25.09.2018 г. Актуализирана бюджетна прогноза на Община 
Девин за периода 2019 -2021 г. на 
постъпленията от местни приходи и на 
разходите за местни дейности

Бюджетната прогноза е представена в 
МФ.

1

150 25.09.2018 г. Даване на съгласие за изработване на ПУП- ПР 
073030 В м. Радва ливада в землището на с. 
Беден, община Девин за отреждането му за нов 
гробищен парк и одобряване на задание по 
чл.125 от ЗУТ.

Проектът се обявява на заинтересуваните 
страни.

1

151 25.09.2018 г. Провеждане на търг с явно наддаване за 
продажба на поземлен имот с идентификатор 
20465.502.1263 - гр. Девин, ул. Пролет.

Проведен е търг. Няма явил се участник 
за тази позиция.

1

12

152 25.09.2018 г. Правилник да дейността на Център за подкрепа 
за личностно развитие на Общински детски 
комплекс, град Девин

Върнато за ново обсъждане от областния 
управител и отменено с Решение № 160 
от 24.10.2018 г. на общинския съвет.

Заповед № АП-03-14-297 
от 09.10.2018 г. на 
областния управител

1

154 25.09.2018 г. Вземане на решение за одобряване на запис на 
заповед от община Девин в полза на Държавен 
фонд Земеделие - Разплащателна агенция, 
обезпечаваща авансово плащане по 
административен договор № МДР-ИП-01-19 от 
27.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна 
помощ и спорозумение №МДР-ИП-01-
92/27.08.2018 Г. ПО ПРОЕКТ " Изпълнение на 
Стратегия за Водено от общностите местно 
развитие на МИРГ "Високи Западни Родопи: 
Батак-Девин-Доспат".

Искането за авансово плащане е 
подадено на 12.10.2018 г. от страна на 
МИРГ. Решението и записа на заповед са 
представени към съпътстващите искането 
документи. 

1

155 25.09.2018 г. Преразглеждане на Решение №133 от 
16.08.2018 г. за продължаване срока на 
действие на разрешително №2/29.07.2016 г. за 
водовземане на минерална вода - от находище 
Беденски бани на " Пампорово вилидж 
Мениджмънт" ЕООД

Издадено е решение за продължаване на 
срока на действие на разрешитерното.

Решение № 5-ПРС от 
16.10.2018 г.

1

156 25.09.2018 г. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и 
сметки за средства от Европейския съюз за 
първото шестмесечие на 2018 г. и предложение 
за актуализация

Извършена е актуализация на бюджета 
на Община Девин, съгласно решението.

1
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Приложение към Решение № 96 от 24.07.2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
157 24.10.2018 г. Изменение на Решение №158/30.11.2017 г. на 

Обс - Девин във връзка с даване на съгласие за 
ползване на краткосрочен кредит от фонд 
"ФЛАГ" ЕАД за реализиране на проект " 
Повишаване на енергийната ефективност в 
сгради от общинската образователна 
инфраструктура - Обединено детско заведение 
"Здравец" и Обединено детско заведение " 
Изворче" - гр. Девин.

Подписан е анекс № 1 от 31.10.2018 г. 
към договор за кредит № 934 от 
08.12.2017 г.

1

158 24.10.2018 г. Приемане на Наредба за упражняване правата 
на собственик на Община Девин в търговските 
дружества с общинско участие в капитала и 
общинските предприятия

Наредбата е публикувана и се прилага. 1

159 24.10.2018 г. Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за 
УПИ XXXVII-192, УПИ XXXVI-193 и промяна на 
улична регулация от о.т.1568+32 през о.т. 
269Б  о т 269А  о т 269 о т 270  о т 271  о т  272 

Проектът върнат за преработка след 
уважено възражение

1

13

269Б, о.т.269А, о.т.269,о.т.270, о.т.271, о.т. 272 
до о.т.273, кв.55 по плана на гр. Девин.

160 24.10.2018 г. Върнато за ново обсъждане Решение 
№152/25.09.2018 г. по Протокол №14 на ОбС - 
Девин.

Отменя Решение № 152/25.09.2018 г. 1

161 24.10.2018 г. Изменение  и продължаване срока на действие 
на разрешително №01610169/01.12.2008 г. за 
водовземане на минерална вода - от находище 
Беденски бани, на ИСА - Инженеринг" ЕООД

Издадено е решение за изменение и 
продължаване на срока на действие на 
разрешитерното.

Решение № 6-ПРС и ИЗМ 
от 16.11.2018 г.

1

162 24.10.2018 г. Учредяване на отстъпено право на строеж върху 
общински парцел за построяване на социално 
жилище.

Сключен е договор съгласно решението. Договор № Д-378 от 
10.12.2019 г.

1

163 24.10.2018 г. Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне и администрирането 
на местни такси и цени на услуги в община 
Девин.

Решението е изпратено на директора на 
ЦПЛР -Ученическо общежитие за 
сведение и изпълнение

1

164 24.10.2018 г. Разглеждане на проект за частична промяна на 
ПУП - ПУР на ул. Гимназиална от о.т.1243, през 
о.т.1242 до о.т.1241 и от о.т.1240 до 
о.т.1240+100 и при о.т.44 и о.т. 42 до о.т.41 и 
о.т.39 на ул. Освобождение гр. Девин

Проектът е одобрен с решението. 1

13



Приложение към Решение № 96 от 24.07.2019 г.
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165 24.10.2018 г. Разглеждане на предложение и издаване на 

разрешение за изработване на проект за ПУП-
ПРЗ за урегулиране на ПИ 20465.157.16, м. 
Хумата гр. Девин

Проектът е обявен на заинтересуваните 
собственици. Чакат се схеми по ЗУТ  и 
становища от РИОСВ, гр. Смолян и ОД 
"Земеделие", гр. Смолян

1

166 24.10.2018 г. Провеждане на търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 20465.501.493.1.56 гр. 
Девин, ул." Родопи" № 20

Проведен е търг. Сключен е договор за 
отдаване под наем.

Договор № Д-5 от 
03.01.2019 г.

1

167 24.10.2018 г. Отпускане на еднократна финансова помощ на 
ученици от СУ "Христо Ботев" гр. Девин.

Отпуснатата еднократна финансова 
помощ на СУ "Христо Ботев", гр.Девин е 
преведена на 20.11.2018 г.

1

169 14.11.2018 г. Приемане на Процедура за избор на 
финансова/кредитна институция или финансов 
посредник.

Процедура за избор на 
финансова/кредитна  институция или 
финансов посредник е обявена и 
поемането на общински дълг се провежда 
по нея.

1

14

по нея.
170 14.11.2018 г. Обявяване на конкурс за възлагане 

управлението на "Многопрофилна болница за 
активно лечение - Девин" ЕАД, гр. Девин.

Конкурсът е обявен, предприети са 
необходимите правни и фактически 
действия по изпълнението на решението. 

1

171 14.11.2018 г. Назначаване на комисия за организиране и 
провеждане на конкурс за възлагане 
управлението на "Многопрофилна болница за 
активно лечение - Девин" ЕАД, гр. Девин.

Членовете на комисията са уведомени с 
копие от решението.

1

173 28.11.2018 г. Искане за промяна разходването на част от 
определените средства по Решение №37 на 
Общински съвет - Девин от 29.03.2018 г. и 
договор № Д-183/17.04.2018 г., сключен между 
община Девин и НЧ "Възраждане - 1949", гр. 
Девин, кв. Настан.

Средствата, предвидени в решението, са 
преведени на 27.02.2019 г.

1

174 28.11.2018 г. Продажба на УПИ-V, кв. 1, по ПУП на с. 
Чурекова, утвърден със Заповед РД-09-
84/21.08.1985 г., с акт за частна общинска 
собственост №2565/18.04.2018 г., със 
собственик на законно построена в него сграда - 
Георги Атанасов Дългъчев.

Сключен е договор за продажба. Договор № Д-12 от 
10.01.2019 г.

1

175 28.11.2018 г. Разглеждане на предложение и издаване на 
разрешение за изработване на проект за ПУП-
ПРЗ за урегулиране на ПИ 002178, м. Поюклев 
гроб", землище с. Кестен, община Девин.

Проектът се обявява на заинтересуваните 
страни.

1
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Приложение към Решение № 96 от 24.07.2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
176 28.11.2018 г. Одобряване на Годишен план по чл. 7, ал.4 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП от общинския съвет по 
предложение на Кмета на общината.

Планът се изпълнява. 1

177 28.11.2018 г. Предложение за актуализация на бюджета на 
община Девин за 2018 година.

Актуализиран е бюджета на община 
Девин, съгласно решението.

1

179 28.11.2018 г. Изменение на Решение №103 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 Районно управление - 
Девин."

В изпълнение на Решението е подписан 
анекс № 2 от 27.07.2018 г. за 
удължаване срока на договор № 903 от 
03.08.2017 г. до 25.12.2018 г. 

1

180 20.12.2018 г. Приемане на План - сметка за необходимите 
средства по дейност "Сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битови 
отпадъци, поддържане чистотата на териториите 

Таксата се събира съгласно решението. 1

15

д ц , дд р р р
за обществено ползване" за 2019 г. и 
определяне размера на такса " Битови отпадъци 
" за 2019 г. на територията на Община Девин.

182 20.12.2018 г. Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ 
за УПИ XIX-201, XVIII- 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 XIX-201 и 
УПИ XX, кв. 56 по плана на гр. Девин, община 
Девин.

Проектът е обявен на заинтересуваните 
страни.

1

183 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.

Проектът е обявен на заинтересуваните 
страни.

1

184 20.12.2018 г. Разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ за 
урегулиране на ПИ 013119, м. "Пичерово", 
землище с. Осиково, община Девин.

Проектът е обявен на заинтересуваните 
страни.

1

185 20.12.2018 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект " Обучение и заетост", 
Договор №03-ХУ-06-03-391#6 от 03.11.2018 г.

Ползван е безлихвен заем за реализация 
на проекта и е възстановен на 19.02.2019 
г.

1
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186 20.12.2018 г. Ползване на временен безлихвен заем за 

реализация на проект "Обучение и заетост на 
младите хора", Договор №03М-ХУ-06-03-67#8 
от 26.10.2018 г.

Ползван е временен безлихвен заем за 
реализация на проекта и е възстановен 
на 19.02.2019 г.

1

187 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.

Ползван е временен безлихвен заем за 
реализация напроекта и е възстановен на 
26.02.2019 г.

1

188 20.12.2018 г. Продължаване срока на действие на 
разрешително №01610173/23.01.2009 г. за 
водовземане на минерална вода - от находище 
Беденски бани, община Девин, област Смолян 
на "ЗГП" ООД.

Издадено е решение за изменение и 
продължаване на срока на действие на 
разрешитерното.

Решение № 7-ПРС и ИЗМ 
от 17.01.2019 г.

1

189 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 

Проектът е обявен на заинтересуваните 
страни

1
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землището на гр. Девин, община Девин и 
разширението му чрез предаване към него на 
ПИ 20465.138.33 - земеделска земя.

190 20.12.2018 г. Разглеждане на предложение за промяна на 
ПУП-ПРЗ за обособяване на разширение на 
съществуващия гробищен парк в УПИ  III - 
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.

Проектът е обявен на заинтересуваните 
страни

1

191 20.12.2018 г. Предложение за актуализация на бюджета на 
община Девин за 2018 г.

Извършена е актуализация на бюджета 
на община Девин, съгласно решението.

1

192 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.

Ползван е временен безлихвен заем за 
реализация на проект "Осигуряване на 
топъл обяд 2016-2020", Договор № 
BG05FMO001-3.002-0060-C04. Средствата 
ще бъдат възстановени в срока, 
определен в решението.

1
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193 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.

В изпълнение на Решението е подписан 
анекс № 3 от 20.12.2018 г. за 
удължаване срока на договор № 903 от 
03.08.2017 г. до 25.09.2019 г. 

1

194 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".

В изпълнение на Решението е подписан 
анекс № 3 от 20.12.2018 г. за 
удължаване срока на договор № 903 от 
03.08.2017 г. до 25.09.2019 г. 

1

195 20.12.2018 г. Даване на съгласие за безлихвен заем от 
Централния бюджет.

Изпратено е писмо до МФ с изх. № 04-01-
56 от 31.12.2018 г., с искане за 
предоставяне на временен безлихвен 

1

17

предоставяне на временен безлихвен 
заем. Получен е отговор, изх. № 08-00-
1959 от 14.03.2019 г., с който ни 
уведомяват, че искането не може да бъде 
уважено.

83 От тях: 6 57 1 12 4 3Общ брой решения за изпълнение 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 97 

от 24.07.2019 г. 

 

Преобразуване и дарение на имоти общинска собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 

и чл. 35, ал. 5 от ЗОС,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Създава нов раздел VIII: Дарения / Дарители и Дарени/ в „Програмата 

за разпореждане и управление през 2019 г.” на Община Девин.  

 

2. Обявява за частна общинска собственост имоти с кадастрални номера: 

20465.33.211, с площ 5385 кв. м., 20465.4.2, с площ 2292 кв. м., 20465.2.202, с площ 

13681 кв. м. и проектен имот 20465.2.405, с площ 13594 кв. м. 

 

3. Включва в „Програмата за разпореждане и управление на общинската 

собственост за 2019 г. на Община Девин раздел VIII Дарения общински имоти с 

кадастрални номера: 20465.33.211, с площ 5385 кв. м., 20465.4.2, с площ 2292 кв. м., 

20465.2.202, с площ 13681 кв. м. и проектен имот 20465.2.405, с площ 13594 кв. м. 

 

4. Дава съгласие да бъдат дарени на Южноцентрално държавно предприятие с 

ЕИК 201619580, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо 

Петров” № 1А, следните имоти частна общинска собственост с кадастрални номера: 

• 20465.33.211 по кадастралната карта на гр. Девин, с площ 5385 

кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път; АОС № 

2669/17.07.2019 г. 

• 20465.4.2 по кадастралната карта на гр. Девин, с площ 2292 кв. 

м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път; АОС № 

2671/17.07.2019 г. 

• 20465.2.202 по кадастралната карта на гр. Девин, с площ 13681 

кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 
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ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път; АОС № 

2672/17.07.2019 г. 

• 20465.2.405 по кадастралната карта на гр. Девин, с площ 13594 

кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път. АОС № 

2670/17.07.2019 г. 

5. Възлага на кмета да предприема всички правни действия за изпълнение на 

решението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 19, ДЗО - 100/17.07.2019 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 № 98 

от 24.07.2019 г. 

 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право 

на пристрояване. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 1 

и ал .4 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване за 

изграждане на пристройка – към съществуваща жилищна сграда на два етажа, ЗП до 

38 кв. м., РЗП – до 80 кв. м., на кота +2,60 и кота +5,40 в общински недвижим имот, 

УПИ XVII, кв. 16, поземлен имот с идентификатор 20465.503.734 по ПУП на гр. 

Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Шина Андреева” № 7, целия с площ 386 

кв. м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване до 10 м, с АОС № 2666/11.07.2019 г., с данъчна 

оценка на целия имот 2 308.30 лв. Изготвена е оценка от лицензиран оценител инж. 

Севдалин Моллов, от 15.07.2019 год. на стойност от 481.00 /четиристотин осемдесет 

и един лева/ без ДДС. Приобретателят на правото на пристрояване дължи всички 

данъци и такси по сделката. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 20, ДЗО - 101/17.07.2019 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 № 99 

от 24.07.2019 г. 

 

Управление на общински имоти 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от ЗОС и чл. 

54, т. 2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на: 

1. Селскостопанска сграда на два етажа в с. Кестен, община Девин, област 

Смолян, м. „Поюклиев гроб” с площ 161 кв. м. в поземлен имот с идентификатор № 

002167, актуван с АОС 2377/04.04.2014 г. и АОС 2470/23.10.2015 г., целия с площ 

1189 кв. м. вид собственост: Общинска частна, Начин на трайно ползване: Ливада. 

Категория на земята при неполивни условия: Осма, при граници и съседи: 002386, 

002387, 002388 и 002168 с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 128.80 

лв. с ДДС, съгласно р. III. т. 6, к9 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 

за срок от 10 години. 

 

2. Възлага на кмета да извърши всички необходими процедури по 

изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 21, ДЗО - 102/17.07.2019 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 № 100 

от 24.07.2019 г. 

 

Даване на съгласие за  изработване на ПУП-ПУР , за промяна УПИ ХVIII в 

кв. 9 по ПУП на гр. Девин отреждане на терен за детска площадка и промяна 

на част от ул. „Хан Аспарух”, обособяване на нова улица ,продължение на 

ул. „Хан Аспарух” по плана на гр. Девин,община Девин и одобряване на 

задание по чл. 125 от ЗУТ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, във 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ. 

 

2. Дава съгласие за изработване на ПУП-ПУР, за промяна УПИ ХVIII в кв. 9 

по ПУП на гр. Девин ,отреждане на терен за детска площадка и промяна на част от 

ул. „Хан Аспарух”, обособяване на нова улица, продължение на ул. „Хан Аспарух” по 

плана на гр. Девин,община Девин. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 22, ДЗО - 103/17.07.2019 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 № 101 

от 24.07.2019 г. 

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

община Девин 

 

На основание чл. 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 Наредбата 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 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 23, ДЗО - 104/18.07.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение към Решение № 101 от 24.07.2019 г. 
 

 
 

 
 

  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА  ЗА  РЕДА ЗА 
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО 

ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ДЕВИН 

 

Приета с решение №90/23.09.2009г изм. и доп. с Решение №107 от 29.09.2010г., изм. 
и доп. с Решение №108 от 03.11.2010г., изм. с Решение №30 от 30.03.2011г., изм. с 
Решение №188 от 03.09.2012г., изм. с Решение №213 от 12.11.2012г., изм. с Решение 
№194 от 02.09.2013г., изм.  доп. с Решение № 85 от 31.05.2017г. и изм. с Решение № 
146 от 30.10.2017г., изм.  доп. с Решение № 27 от 26.02.2018г., на Общински съвет 

Девин, изм. с Решение № 107 от 06.03.2018г.  на Адм.съд Смолян 

 

§.1. В Тарифата за  определяне на началния размер на месечния наем на 1 кв.м. 
при предоставяне под наем на помещения, терени и места (Приложение №1) към 
Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на община Девин се прави следното изменение: 

- В раздел IV „ ДРУГИ”  т. 1 се променя както следва: 

 
 МАСИВНИ СГРАДИ ТЕРЕНИ И МЕСТА 

 ГРАД СЕЛА ГРАД СЕЛА 

 I-ва 

зона 

II-ва 

зона 

III-ва 

зона 

V 

кат. 

VI 

кат. 

VII 

кат. 

VIII 

кат. 

I-ва 

зона 

II-ва 

зона 

III-ва 

зона 

V 

кат. 

VI 

кат. 

VII 

кат. 

VIII 

кат. 

 Размер в лева, с ДДС 

1. 2,00 1,00 0,90 1,10 1,00 0,90 0,70 1,10 0,70 0,60 0,50 0,50 0,40 0,40 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 102 

от 24.07.2019 г. 

 

Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПУР за промяна на част от  

ул. „Мурсалица” от о.т. 1142 ,о.т 1139,през о.т. 1138 до о.т. 1497 и промяна 

на границите на част от УПИ I - За озеленяване и стопански сгради ,кв. 137 и 

част от УПИ I - за полуподземни гаражи по плана на гр. Девин, община 

Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, във 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ. 

 

2. Дава съгласие за изработване на ПУП-ПУР за промяна на част от ул. 

„Мурсалица” от о.т. 1142 ,о.т 1139, през о.т. 1138 до о.т. 1497 и промяна на 

границите на част от УПИ I - „За озеленяване и стопански сгради” ,кв. 137 и част от 

УПИ I - „За полуподземни гаражи” по плана на гр. Девин, община Девин. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 24, ДЗО - 105/18.07.2019 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 № 103 

от 24.07.2019 г. 

 

Структура на училищата в Община Девин през 2019/2020 учебна година и 

формиране на паралелки под норматива на Приложение 7 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование и осигуряване на дофинансиране на училищата 

 

На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 3 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 2-6, чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование /Изм. и доп. – ДВ, бр.31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г./, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
І. Дава съгласие да бъдат формирани паралелки: 
 

а/ Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование Общински 

съвет – Девин дава съгласие да бъдат формирани паралелки с брой на учениците не 

по-малко от 10 за учебната 2019/2020 г. по училищата, както следва:  

 

СУ „Христо Ботев”- гр. Девин 
 

ХІ „б” клас – 17 ученика 
 
ПГЕ „А.С. Попов” – гр. Девин 
 

VІІІ клас – 17 ученика    
ІХ клас – 15 ученика  
ХІ клас – 17 ученика   

 
ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 

ІV клас–13 ученика - 1 самостоятелна паралелка 
V клас и VІІ клас – /3 ученика+7 ученика/10 ученика – 1 слята паралелка 
VІ клас – 14 ученика -1 самостоятелна паралелка 

 

ОУ „П. Кр. Яворов” – с. Гьоврен 

V и VІ клас . – 13 ученика /8 ученика + 5 ученика/– 1 слята паралелка  
VІІ клас –12 ученика - 1 самостоятелна паралелка  
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ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан 

V клас и VІ клас  – 10 ученика /7 ученика + 3 ученика/ - 1 слята паралелка  

 

 
б/ Съгласно чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование Общински 

съвет – Девин възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред 

Началника на Регионално управление на образованието – гр. Смолян, за даване на 

разрешение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученика, по училища както 

следва: 

 
ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 

І клас - 8 ученика – 1 самостоятелна паралелка 
ІІ клас – 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка 
 

 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан 

І клас и ІІ клас – 9 ученика /5 ученика + 4 ученика/ - 1 слята паралелка  
ІІІ и ІV клас – 8 ученика /2 ученика + 6 ученика/ - 1 слята паралелка 
VІІ клас – 8 ученика -1 самостоятелна паралелка 

 
ОУ „Иван Вазов” – с. Триград 
 

І клас и ІІ клас – 4 ученика /2 ученика +2 ученика/ - 1 слята паралелка 
ІІІ клас и ІV клас – 4 ученика /2 ученика +2 ученика/ - 1 слята паралелка 
VІІ клас – 1 ученик- 1 самостоятелна паралелка (не може да бъде в една 

паралелка с начален етап и е необходимо да бъде в самостоятелна паралелка) 
 

    
ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково 

І клас и ІІ клас – 2 ученика /0 ученика +2 ученика/ – 1 самостоятелна 
паралелка 

ІІІ клас и ІV клас – 4 ученика /1 ученик + 3 ученика/ – 1 слята паралелка 
V клас и VІ клас – 7 ученика /3 ученика + 4 ученика/ – 1 слята паралелка 
VІІ клас – 4  ученика  – 1 самостоятелна паралелка 
 

    
ОУ „Отец Паисий” – с. Селча 

 
ПГ– І клас- 2 ученика /1ученик +1 ученик/–  1 слята паралелка 
ІІ клас– ІІІ клас- 2 ученика /1ученик +1 ученик/– 1 слята паралелка 
VІ клас – 4 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

    
 
ОУ „Димитър Благоев” – с. Осиково 
 

І клас – ІІІ клас -2 ученика /1 ученик +1 ученик/ – 1 слята паралелка 
ІІ клас –2 ученика – 1 самостоятелна паралелка  
 

 
ПГЕ ”А.С.Попов” – гр. Девин  
 

ХІІ клас – 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка 
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ІІ. Общински съвет – Девин утвърждава дофинансиране на общинските 

училища за утвърдените маломерни паралелки за учебната 2019/2020 

година при единни разходни стандарти – 1611 лева /хиляда шестстотин и 

единадесет лева/ за неспециализираните училища; и при единен разходен 

стандарт(ЕРС) за специалност „Автоматизация на непрекъснатите 

производства” – 2148 лв.; специалност „Работник в хранително-вкусовата 

промишленост – 1959 лв.; специалност „Компютърна техника и технологии 

– 2148 лв.; специалност „Организация на хотелиерството” – 1959 лв.; 

специалност „Икономика и мениджмънт” – 1594 лв.; специалност „Бизнес- 

администрация” – 1594 лв. за ПГЕ „А.С.Попов”., както следва: 

 
 
 

№ 
 
 

Училище 
 
 

Общ размер на необходимите 
средства/лв./ за дофинансиране на 
неспециализираните училища и ПГЕ 

„А.С.Попов” за 2019/2020 учебна година 
  

1 
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" –  
гр. Девин, кв. Настан 28675,80 

2 ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно 12243,60 

3 ОУ "Пейо Яворов" - с. Гьоврен 5155,20 

4 ОУ”Иван Вазов” – с. Триград 34153,20 

5 ОУ”Христо Ботев”- с.Лясково 
 

40275,00 

6 ОУ "Отец Паисий" - с. Селча 36086,40 

7 ОУ "Димитър Благоев" - с. Осиково 
 

22554,00 

8 ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин 10740.20 

Всичко: 189883.40 
 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 25, ДЗО - 106/18.07.2019 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 № 104 

от 24.07.2019 г. 

 

Преобразуване и дарение на имоти общинска собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 6, ал. 1 и 

чл. 35, ал. 5 от ЗОС, параграф 14, ал. 1, от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Обявява за частна общинска собственост имоти с кадастрални номера: № 

81815.5.260 с площ - 194 кв. м., с АОС № 2667/16.07.2019 г. и  № 81815.5.263 с 

площ - 1257 кв. м., с АОС № 2668/16.07.2019 г. 

 

2. Включва в „Програмата за разпореждане и управление на общинската 

собственост за 2019г. на Община Девин раздел VIII Дарения общински имоти с  

номера: №81815.5.260 с площ 194 кв. м. и № 81815.5.263 с площ 1257 кв. м. 

 

3. Дава съгласие след влизане в сила на ПУП – Парцеларен план за обект: 

Частичен основен ремонт и нов траен горски автомобилен път „Татар дере–Хайдут 

каба”, находящ се на територията на ТП ДГС – Михалково, да бъдат дарени на 

Южноцентрално държавно предприятие с ЕИК 201619580, със седалище и адрес на 

управление: гр. Смолян, ул. „Полк.                     

Дичо Петров” № 1А, и се сключи договор за следните имоти частна общинска 

собственост с номера: 

• Имот с кадастрален номер: 81815.5.260 в с. Чуруково, община Девин, 

област Смолян с площ 194 кв. м. Начин на трайно ползване: Пасище. АОС № 

2667/16.07.2019 г. 

• Имот с кадастрален номер: 81815.5.263 в с. Чуруково, община Девин, 

област Смолян с площ 1257 кв. м. Начин на трайно ползване: Пасище. АОС № 2668/ 

16.07.2019 г.  

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

на решението. 

 

 



2 
 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 26, ДЗО - 107/18.07.2019 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 № 105 

от 24.07.2019 г. 

 

Продажба на общински жилищен имот 
 

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

местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба № 3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с адрес: област 

Смолян, община Девин, гр. Девин, жилищен блок Д-3, вх. А, етаж 3, апартамент № 

10 със застроена площ 38.47 кв. м., ведно с изба № 10 с площ 3.35 кв. м. и таванско 

помещение № 10 с площ 8.93 кв. м., актуван с Акт за Частна общинска собственост 

№ 273 /25.07.2003 г. на пазарна цена в размер на 7 100 лв. /Седем хиляди и сто 

лева/ на лицето Сребрена Чавдарова Бодурова от гр. Девин. 

 

II. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

24.07.2019 г., Протокол № 11, т. 27, ДЗО - 108/22.07.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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