
 
 
 
 

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 06.08.2020 г. 

 

Определяне на нов представител на община Девин в Общото събрание и 

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна 

дейност „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местна администрация, чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя Николай Неделчев Юруков – заместник-кмет на община Девин, 

да представлява Община Девин в Общото събрание и в Управителния съвет на 

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН”. 

2. Възлага на Николай Неделчев Юруков – заместник-кмет на община Девин, 

да подписва всички необходими документи във връзка с работата на Сдружение 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН”. 

3. Упълномощава кмета на община Девин да извърши всички необходими 

действия за правилно и законосъобразно изпълнение на решението.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.08.2020 г., Протокол № 9, т. 1, ДЗО – 104/23.07.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 06.08.2020 г. 

 

Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за 

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

Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.05.2020 г. до 30.06.2020 г. 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема сведение, предоставените от Управителя на „МБАЛ - ДЕВИН” ЕАД, 

гр. Девин в изпълнение на Решение № 24 от 09.03.2017 г. на ОбС Девин, финансови 

справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 01.05.2020 г. до 

30.06.2020 г.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.08.2020 г., Протокол № 9, т. 2, ДЗО – 105/23.07.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 06.08.2020 г. 

 

Попълване състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 

(ЗУПГМЖСВ) при община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8 ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с 

многогодишни жилищно-спестовни влогове, във връзка с чл. 16 от Правилника за 

прилагането му, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Определя за член на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при 

община Девин, като представител на общинския съвет, както следва:  

 

1. Наташа Владимирова Василева – представител на общинския съвет. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.08.2020 г., Протокол № 9, т. 3, ДЗО – 106/27.07.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 06.08.2020 г. 

 

Разглеждане на Годишния финансов отчет на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2019 г. и 

назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов 

одит на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2020 г. 

 

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

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

правата на собственост на община Девин в търговските дружества с общинско участие 

в капитала: 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Общински съвет Девин одобрява заверения от Лидия Делиева – 

регистриран одитор Годишен финансов отчет на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД – гр. Девин за 

2019 г. 

 

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

предприеме действия по публикуване на Годишния финансов отчет в Търговския 

регистър. 

 

3. Назначава Лидия Калинова Делиева - регистриран независим одитор, който 

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

Девин” ЕАД - гр. Девин за 2020 г. 

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

шестстотин/ лв. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.08.2020 г., Протокол № 9, т. 4, ДЗО – 107/27.07.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 106 

от 06.08.2020 г. 

 

Приемане отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 

периода 06.11.2019 г. - 30.06.2020 г. 

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 109 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

периода 06.11.2019 г. – 30.06.2020 г., съгласно Приложение № 1. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.08.2020 г., Протокол № 9, т. 5, ДЗО – 108/27.07.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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ОТ Ч Е Т 

за дейността на Общински съвет Девин и неговите 
комисии за 2020 година 

 
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Общински съвет Девин е орган на местното самоуправление на територията на 

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

своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, 

Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), действащото законодателство и на Правилника за 

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

взаимодействието му с общинската администрация.  

 
Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 109 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

06.11.2019 г. до 30.06.2020 г. 

Съдържа информация за проведените заседанията на Общински съвет Девин и 

постоянните комисии, присъствия и отсъствия на съветници от проведени заседания, 

проблеми, касаещи усъвършенстване на управлението на местно ниво и приетите 

решения и актове от обществено значение. Информацията се предоставя за сведение 

на общинските съветници от Общински съвет - Девин, Кмета на община Девин, 

Общинската администрация и гражданите на Община Девин.  

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

на: 

 Законност 

 Гарантиране и закриляне интересите на жителите на общината 

 Самостоятелност при вземането на решения 

 Публичност при работата на общинския съвет 

 

Дневният ред, датата, часа и мястото на провеждане на редовните заседания 

на Общински съвет се обявяват на Интернет страницата на община Девин, секция 

Общински съвет и на информационните табла на входа на общината и ул. 

„Освобождение” седем дни преди провеждането им. Всички материали се изпращат по 

електронен път на общинските съветници и заинтересованите лица. Гражданите, 

който желаят да се запознаят с материалите, които ще се разглеждат на предстоящите 



Приложение към Решение № 106 от 06.08.2020 г. 

2 
 

заседания на Общински съвет Девин могат да получат информация на линка: 

https://www.devin.bg/files/dnevenred/. В дневния ред на заседанията се включва 

точка - „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани”, в която 

гражданите могат да отправят своите въпроси към общинските съветници и кмета на 

общината и да споделят вижданията си по разискваните въпроси. 

 

  За периода от 06.11.2019 г. до 31.12.2019 г., са свикани 4 бр. заседания, като 

2 редовни и 2 извънредни, в това число е и първото заседание на новоизбрания 

общински съвет на което се положи клетва от избраните общински съветници.  

 За периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. са свикани 8 бр. заседания, като 5 

бр. редовни и 3 бр. извънредни. 

В изпълнение на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, всички решения на Общински съвет 

Девин се изпращат на Кмета на Община Девин и на Областния управител на област 

Смолян в 7 дневен срок от приемането им, както и на Районна прокуратура - Девин 

предвид правомощията и по осъществяване на обществен надзор за законност на 

административните актове. Решенията заедно с приложенията към тях се обявяват на 

интернет страница на Общински съвет - Девин, секция Общински съвет, като така се 

спазват изискванията на чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА за разгласяване на населението на 

общината на актовете на общинския съвет.  

Работата на Общински съвет Девин не протече по предвидения график. 

Причина за това е възникналото извънредно положение, въведено за корона вирус, а 

в последствие и влизането в извънредна епидемична обстановка. 

Независимо от това, Общински съвет Девин не спря своята работа - направи 

необходимата организация спазвайки изискванията свързани със ситуацията и 

проведе заседания за разглеждане и вземане на решения по неотложни въпроси.  

Работата по време на заседанията протича в конструктивен дух, наложен е 

делови тон, колегиални отношения и конструктивно поведение на целия състав на 

общинския съвет. Необходимо е по активно участие на колегите общински съветници. 

 

През отчетният период в деловодството на общинския съвет са постъпили за 

обсъждане: 

- За периода от 06.11.2019 до 31.12.2019 г. - 35 бр. Докладни записки за 

разглеждане на заседания (от: Кмета на общината - 26 бр., Председателя на 

общински съвет - 8 бр., Общински съветник - 1 бр.)  

- За периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. - 102 бр. (от: Кмета на 

общината - 84 бр., като 2/две/ от тях са оттеглени и от Председателя на общински 

съвет - 18 бр.,) 

https://www.devin.bg/files/dnevenred/
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Докладните записки, от който по голямата част са обсъдени в постоянните 

комисии и са трансформирани като актове на общинския съвет описани както следва 

и представени в Диаграма 1 („А”, „Б”). 

 

 
Диаграма 1 „А”: Внесени докладни записки за периода от  

06.11.2019 г. до 31.12.2019 г. 
 

 

 

Диаграма 1 „Б”: Внесени докладни записки за периода от  
01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 
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Броят на взетите решения от Общински съвет Девин: 

- за периода от 06.11.2019 г. до 31.12.2019 г. е 34 бр.,  

- за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. е 101 бр.,  

като разпределено на проведените заседания прави средно по 17 решения на 

заседание за целия период. Разпределението по месеци е представено на Диаграма 

2 ( „А”, „Б”). 

 

 
Диаграма 2 „А”. Брой взети решения на Общински съвет Девин  

за 2019 година по месеци 
 

 

 
Диаграма 2 „Б”. Брой взети решения на Общински съвет Девин  

за 2020 година по месеци 
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През отчетният период са отменени и приети повторно - 2 /две/, изменени - 6 

/шест/ и допълнени - 1/ едно/ решения. 

Общински съвет - Девин обсъди и проблеми, касаещи качеството на 

обслужване на гражданите, защита на правата и интересите им, усъвършенстване на 

управлението и други, свързани с актуални проблеми на Община Девин.  

Обсъдени бяха въпроси, свързани с икономическо и финансово състояние на 

общината, с разпореждане с общинска собственост, въпроси свързани с 

териториалното и селищно устройство, разширение на гробищни паркове, приемане 

на нови и промяна в действащи наредби на общинския съвет, с ремонт на общинска 

инфраструктура, почистване на улици и др. 

По-конкретните решения на Общински съвет Девин за отчетния период 

свързани с обществено значими въпроси са: 

I. В периода от 06.11.2019 г. до 31.12.2019 г. са: 

1. Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2019 

година. 

2. Приемане на План - сметка за необходимите средства по дейност 

„Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване” за 2020 г. и определяне размера 

на такса "Битови отпадъци" за 2020 г. на територията на Община Девин. 

3. Ползване на временни безлихвени заеми за реализация на проекти.  

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Девин. 

5. Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - 

Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

 

II. В периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. са: 

1. Утвърждаване от Общински съвет на План за защита при бедствия на 

територията на община Девин. 

2. Приемане на „Дългосрочна и Краткосрочна програма на Община Девин за 

насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива  

3. Приемане на Програма за управление на община Девин за периода 2019 – 

2023 година. 

4. Кандидатстване на Община Девин с проект по Покана за набиране на 

проектни предложения BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация 

на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на 

общините”, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност” на Министерство на енергетиката и Финансов механизъм на европейското 

икономическо пространство 2014-2021. 

5. Приемане стратегия и програма за „Разпореждане и управление на 

общинската собственост на Община Девин”. 
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6. Приемане на бюджета на община Девин и предложение за актуализация за 

2020 година. 

7. Извършване на административен одит и вътрешен одит на Общинска 

администрация – Девин. 

8. Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по Процедура 

за подбор на проекти BG14MFOP001-4.031 „Защита на околната среда в рибарската 

територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на 

крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно 

наследство”, мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел 

запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните 

рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство” на 

Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 и МИРГ „Високи Западни Родопи: 

Батак - Девин – Доспат”. 

9. Предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи 

общински имоти под наем, които нямат възможност да осъществяват дейност във 

връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 

територията на страната и обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 

г. на Народното събрание на Република България. 

10. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от управлението и по видове и категории. 

11. Приемане на отчети за дейността на работата на институции свързани с 

община Девин за 2019 г. и предстоящи задачи за 2020 г. на: - ЦПЛР-ОДК, РУ - Девин, 

РС „ПБЗН”, БКС, ЦОП „Слънчо”, МКБППМН и Програма за развитие на читалищната 

дейност. 

12. Приемане на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки 

с репродуктивни проблеми на територията на община Девин. 

13. Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост 

на Община Девин. 

14. Приемане на Общински план за младежта за 2020 година. 

15. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин. 

16. Актуализиране състава на Обществен съвет за социално подпомагане. 

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

ЕАД за реализация на проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община 

Девин.” 

18. Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти – публична 

общинска собственост. 

19. Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за 

индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни 
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обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, за стопанската 2020-2021 г. 

20. Даване на съгласие за преобразуване и дарение на имоти общинска 

собственост. 

21. Приемане на месечни информация за финансови справки – разшифровки 

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

Решение № 24/09.03.2017 г.  

 

Разпределението по теми на всичките 135 приети решения е представено в 

Диаграма 3 за 2019 г. и 2020 г. 

Видно от диаграмата най-голям относителен дял от приетите решения има 

разпореждането с общинската собственост и териториално и селищно устройство 

следвани от други решения свързани с дейността на общината, бюджета и др. 

 

 
Диаграма 3: Разпределение по теми 
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Присъствието на общинските съветници на заседанията на Общински съвет 

Девин както и на постоянните комисии за отчетния период е:  

- за 2019 г. при 4 /четири/ заседания на общински съвет е 88%. 

- за 2019 г. при 6 /шест/ заседания на ПК е 79%. 

- за 2020 г. при 8 /осем/ заседания на общински съвет е 90%. 

- за 2020 г. при 24 /двадесет и четири/ заседания на ПК е 90%. 

Общински съвет Девин осигурява възможност за участие на гражданите в 

заседанията на съвета и на постоянните комисии, които са открити. В дух на 

прозрачност в работата на общинския съвет всички заседания се излъчват онлайн в 

сайта на Община Девин, секция Общински съвет към съответния линк: 

http://79.124.20.10:8000/stream.  

Очаква се и стартиране за излъчването им и на живо в канала на You Tube.  

 

С провеждане на всекидневни приемни, се предоставя възможност за вземане 

на отношение по поставени проблеми от граждани, по-добра комуникация с тях и 

обслужването им. Тук е нужна и активност от членовете на съвета за провеждане на 

такива приемни и от тях самите за запознаване с проблемите на гражданите. 

През отчетния период в деловодството на Общински съвет Девин са постъпили 

за обсъждане,  

- за периода 06.11.2019 - 31.12.2019 г. - 81 броя преписки, във връзка с 

дейността на общинския съвет. 

- за периода 01.01.2020 - 30.06.2020 г. - 192 броя преписки, във връзка с 

дейността на общинския съвет. 

 

На основание чл. 47 от Правилника за организацията и дейността на общински 

съвет се създадоха постоянни комисии: 

1. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” (ПК 

„БФЕФП”); 

2. ПК „Устройство на територията. Общинска собственост. Селско и горско 

стопанство” (ПК „УТОССГС”);  

3. ПК „Образование, младежки дейности, спорт,туризъм, кулрура” (ПК 

„ОМДСТК”);  

4. ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” (ПК „ЗСПЕ”);  

5. ПК „Противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси” (ПК „ПКПУКИ”)  

Работата на всички комисии през отчетния период е добра. Необходимо е по - 

голяма активност на общинските съветниците в заседанията на постоянните комисии, 

тъй като част от тях са по активни спрямо други. Това може би се дължи на новото 

http://79.124.20.10:8000/stream
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предизвикателство - новоизбрани съветници, който за първи път се сблъскват с 

местното самоуправление. Въпреки това - направиха се конструктивни предложения 

по внесените за разглеждане в общински съвет предложения и други материали, като 

комисиите изготвиха становища и препоръки по тях. Във връзка с работата на 

комисиите, държа да подчертая добро взаимодействие с общинска администрация и 

нейното ръководство относно задаваните въпроси и получаването на отговори от 

тяхна страна. От началото на мандата всички комисии заседаваха преди всяко 

редовно заседание. На заседанията се разглеждаха предвидените докладни записки 

към дневния ред и се формираха компетентни становища по въпросите.  

Извършва се текущ и последваш контрол върху изпълнението на приетите от 

общинския съвет актове. 

Общият брой на проведените заседания на постоянните комисии:  

- за периода 06.11.2019 - 31.12.2019 г. е 6 бр. с приети становища са 58 бр. 

- за периода 01.01.2020 - 30.06.2020 г. е 24 бр. с приети становища са 179 бр. 

Сравнителната характеристика по постоянни комисии и брой приети становища за 

периода е представена на Диаграма 4 („А”, „Б”), паралелно с броя на проведените 

заседания на постоянните комисии. От гледна точка на брой заседания най-

многобройни са заседанията на ПК „ЗСПЕ”, а от гледна точка на натовареност най-

натоварена е ПК „УТОССГС” поради постъпването на докладни записки най-вече 

касаещи устройство на територията и управлението на общинската собственост. На 

заседание ПК „ЗСПЕ” са разгледани 20 молби за еднократна финансова помощ и са 

отпуснати 6 910.00 лева. 

 

 
Диаграма 4 „А”. Проведени заседания и приети становища от 

постоянните комисии за периода от 06.11.2019 - 31.12.2019 година. 
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Диаграма 4 „Б”. Проведени заседания и приети становища от 

постоянните комисии за периода от 01.01.2020 - 30.06.2020 година.  
 
 

Цялостната дейност на постоянните комисии към общински съвет - Девин 

беше прозрачна и открита за гражданите: 

- датата, часа и мястото на провеждане на заседанията на постоянните 

комисии към Общински съвет се обявяват на Интернет страницата на община Девин - 

секция Общински съвет и на информационните табла на входа на общината и ул. 

„Освобождение”.  

- гражданите могат да участват в заседание на ПК, да се изказват по 

въпроси, които са включени в дневния ред на комисията, съгласно чл. 56, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на общински съвет Девин, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 
Съществена част от усилията на един законодателен орган, какъвто е и 

Общински съвет-Девин, са насочени и към непрекъснатото актуализиране на 

основните нормативни актове и приемането на нови такива. Необходимо е отново да 

отбележа, че във връзка с направени промени в актове от по-висока степен, има 

текстове от действащата общинска нормативна уредба (наредби, правилници и др.), 

които все още НЕ са актуализирани, влизат в противоречие с текстове от закона, 

затова е наложително те да се преразгледат основно и приведат в съответствие с чл. 

15, ал. 1 от ЗНА, според който „Нормативният акт трябва да съответства на 

конституцията и другите нормативни актове от по-висока степен”. Продължава да има 

подадени протести основно от Окръжна прокуратура-Смолян пред Административен 
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съд Смолян срещу текстове от общински наредби, във връзка с направени промени в 

закони, които не са отразени в съответните нормативни актове на Община Девин. 

Затова е необходимо да се възложи на служителите от общинска администрация в 

процеса на работа да следят и за направените промени в съответните закони и да 

предлагат актуализация, ако се налага и спешна на съществуващите или приемане на 

нови наредби, които да са в синхрон с актовете от по-горна степен.  

В следствие на това има отменени отделни разпоредби и цели наредби от 

Административен съд - Смолян. През разгледания отчетен период общински съвет 

Девин е страна по следните административни дела: 

- Административно дело 485/04.12.2019 г. по Протест на Окръжна 

прокуратура Смолян срещу разпоредбите на чл. 6, т. 1-7 от Наредба за условията и 

реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуги на 

водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване 

сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на 

територията на община Девин приета с Решение № 212/12.11.2011 г. на общински 

съвет - Девин. 

С Решение № 31/29.01.2020 г. Административен съд Смолян отменя по 

протест на ОП Смолян разпоредбите на чл. 6, т. 1-7 от Наредба за условията и реда за 

издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуги на 

водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване 

сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на 

територията на община Девин приета с Решение № 212/12.11.2011 г. на общински 

съвет - Девин. 

С Решение № 68 от 18.05.2020 г. на Общински съвет - Девин е отменена 

Наредбата. 

 
- Административно дело 492/18.12.2019 г. по Протест на Окръжна 

прокуратура Смолян срещу Наредбата за пожарна безопасност и защита на 

населението на територията на община Девин приета с Решение № 82/11.08.2011 г. 

на Общински съвет Девин. 

С Решение № 37/05.02.2020 г. Административен съд Смолян прогласява по 

протест на ОП Смолян нищожността на наредбата. 

 

- Административно дело 506/07.01.2020 г. на Административен съд 

Смолян във връзка с Протест на Здравко Делиев - Районен прокурор при Районна 

прокуратура Девин срещу Решение № 43/11.04.2019 г. на общински съвет Девин, 

относно: Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, за част от недвижим имот – публична 

общинска собственост, находяща се в гр. Девин, ул. „Орфей” № 1, а именно 

помещение /бивш бар Прима/ с площ: зала - 154 кв. м., кухня – 69 кв. м., тоалетна – 
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27 кв. м., разположено на първи етаж, в Дом на културата - гр. Девин, община Девин, 

област Смолян, актуван с АОС №112/30.09.1998 г. 

С Решение № 79/24.03.2020 г. Административен съд Смолян отхвърля 

искането в протеста на Здравко Делиев - Районен прокурор при Районна прокуратура 

Девин., за прогласяване на нищожност на Решение № 43 от 11.04.2019 г. на 

Общински съвет - Девин. 

 

- Административно дело 06/08.01.2020 г. по Протест на Окръжна 

прокуратура Смолян във връзка с разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 4 от Наредбата за 

определяне на местните данъци на територията на община Девин приета с Решение № 

120/22.08.2019 г. 

С Решение № 58/24.02.2020 г. Административен съд Смолян отменя като 

незаконосъобразно разпоредбите на чл. 55, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне на 

местните данъци на територията на община Девин, на основание чл. 193, ал. 1 и пр. 

2, във връзка с чл. 146, т.3 и т. 4 от АПК. 

 

Административното обслужване на дейността на общински съвет и неговото 

техническо подпомагане се осъществява от Звеното, създадено по смисъла на чл. 29 

„а” от ЗМСМА. Служителите на звеното работят по организацията по провеждане на 

заседанията на комисиите и на сесиите, изработват решенията и протоколите от 

тяхната работа, в срок предоставят материалите на общинските съветници, 

публикуват решенията по определен ред, подпомагат осъществяването на добре 

координирано взаимодействие между общински съвет и общинска администрация.  

 

В качеството ми на Председател на Общински съвет - Девин се старая да 

запазя добрия тон във взаимоотношенията си с всички, с цел осигуряване на 

ефективна организация на работа на общински съвет и общинските съветници и 

взаимодействието им с общинска администрация, структурите на гражданското 

общество и гражданите от общината, за осъществяване на добро местно 

самоуправление.  

 

Уважаеми съграждани,  

Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет. Той има 

за цел да осведоми освен общинските съветници така и жителите на Община Девин, 

за работата на избрания от тях Общински съвет и да им помогне при формиране на 

преценката им за него. Изминалият период дава основание на всеки един от нас за 

реална преценка на извършеното до сега и приноса му в общия обем от работата за 

подобряване на местното самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки 
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необходимостта от взаимните усилия на всички ни за постигане на по-добри резултати 

в цялостната работа на Общинския съвет.  

Искам да благодаря на всички за доверието и подкрепата, за разбирането и 

съдействието, за мъдростта и отговорността, която давате за доброто на общината. И 

учейки се от опита и традициите на нашите прешественици желая да продължим 

започнатото и да работим за утвърждаване на приемствеността като отличителен 

белег на европейското поведение и общуване, към което се стремим. 

Искам да се обърна към оная част от гражданите на Община Девин и да изразя 

своята благодарност за активното им участие при решаването на обществено значими 

проблеми и се надявам да бъдат все така активни като поставят своевременно всеки 

един проблем, касаеш настоящето и бъдещето на всички нас като жители и стопани 

на тази община. 

Надявам се в следващите месеци да успеем да провокираме интерес и към 

онези наши съграждани, които до настоящия момент не са проявили интерес за 

участие в местното самоуправление. 

Обръщам се към тях: 

Мили съграждани, Местното самоуправление е най близката до хората 

публична власт.  

Според много хора ролята ни на граждани се изчерпва с това да дадем гласа си 

при избора на кметове и общински съветници, които да управляват от наше име. 

Гражданското участие означава да бъдем активни в разрешаването на 

проблеми от обществено значение. За да го направим, трябва да инвестираме част от 

своето време, познание и други ресурси. Обикновеното критикуване „на маса” или 

недоволството в социалните мрежи не са гражданско участие, защото, дори и да 

включват ясно изразени позиции, тези действия рядко водят до това да обединим 

усилията си с някого и да променим нещо на практика в публичната среда.  

Гражданите могат да участват по разнообразен начин в местното 

самоуправление - регламентирано в българското законодателство. В демократичните 

държави публичната власт произтича от народа. Ето защо, мили съграждани, когато 

местната власт консултира публичните политики със съгражданите, силно се 

увеличават шансовете да вземе по адекватни решения, отговарящи по добре на 

обществения интерес. 

Изразявам увереност, че и в останалата част от мандат 2019 - 2023 г., ще 

работим отговорно, конструктивно и градивно в служба на жителите на общината и 

ще прилагаме добри политики за развитието на Община Девин. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 107 

от 06.08.2020 г. 

 

Избиране на членове на ПК „БФЕФП”, ПК „ОМДСТК” и ПК „ПКПУКИ” 
 

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

местна администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва състава на ПК „БФЕФП”, ПК „ОМДСТК” и ПК „ПКПУКИ” както следва: 

 

1. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми.” (ПК „БФЕФП”): 

 

Член: ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ БАНКАТЕВ.  
 

2. ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” (ПК 

„ОМДСТК”): 

 

Член: ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ БАНКАТЕВ. 

 

3. ПК „Противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси” (ПК „ПКПУКИ”): 

 

Член: ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ БАНКАТЕВ. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.08.2020 г., Протокол № 9, т. 6, ДЗО – 109/27.07.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 108 

от 06.08.2020 г. 

 

Вземане на решение за прекратяване на Договор № 21/07.03.2006 г. с 

предмет: Предоставяне на концесия върху обект „Баскетболна и волейболна 

площадка” с размери 49.00 Х 21.00 м., амфитеатрално разположени пейки, 

ведно с УПИ – I, с площ 2 940 кв. м., в кв. 155 по ПУП на гр. Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 145, ал. 2, т. 5, чл. 40, 

ал. 2, т. 1, предложение трето, във връзка с чл. 36, т. 5 от Закона за концесиите, във 

вр. с чл. 15, ал. 1, т. 15.2 от Договор № 21/07.03.2006г. за предоставяне на концесия 

върху обект „Баскетболна и волейболна площадка” № 21/07.03.2006г., вписан в 

Служба по вписванията - Девин под № 300/07.03.2006г., Акт № 53, том I-и, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде прекратен Договор № 21/07.03.2006г. със 

„Специализирана болница за рехабилитация-Орфей” ЕООД, за предоставяне на 

концесия върху обект „Баскетболна и волейболна площадка” с размери 49.00 Х 21.00 

м., амфитеатрално разположени пейки, ведно с УПИ – I, с площ 2 940 кв.м., в кв.155 

по ПУП на гр.Девин. 

2. Упълномощава кмета на община Девин да сключи анекс с Концесионера за 

прекратяване на договора за концесия, на основание чл. 145, ал. 2, т. 5, чл. 40, ал. 2, 

т. 1, предложение трето, във връзка с чл. 36, т. 5 от Закона за концесиите, във връзка 

с чл. 15, ал. 1, т. 15.2 от договора. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.08.2020 г., Протокол № 9, т. 7, ДЗО – 110/28.07.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение към Решение 108 от 06.08.2020 г. 
 

А Н Е К С 

№………………/……………2020 г. 

към Договор № 21/07.03.2006 г. за предоставяне на концесия върху обект 

„Баскетболна и волейболна площадка”, вписан в Служба по вписванията – 

Девин, под № 300/07.03.2006г., Акт № 53, том I 

Днес………………….., в гр. Девин, на основание чл. 145, ал. 2, т. 5, чл. 40, ал. 2, 

т. 1, предложение трето, във връзка с чл. 36, т. 5 от Закона за концесиите, във 

връзка с чл. 15, ал. 1, т. 15.2 от Договор № 21/07.03.2006 г за предоставяне на 

концесия върху обект „Баскетболна и волейболна площадка”, и в изпълнение на 

Решение №………… от…………. на Общински съвет-Девин, се сключи настоящия анекс, 

между: 

1. Община Девин, ЕИК 000614895, с административен адрес: гр. Девин, ул. 

„Дружба” № 1, представлявана от Здравко Владимиров Иванов, в качеството му 

на кмет на Община Девин и Захаринка Венелинова Шапкова, в качеството й на 

главен счетоводител, наричана за краткост в договора КОНЦЕДЕНТ, от една страна 

и от друга 

2. „Специализирана болница за рехабилитация - Орфей” ЕООД, 

БУЛСТАТ: BG 130963149, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, ул. 

„Цветан Зангов” № 14, представлявано от Юлия Бойкова Кисимова-Каменова, в 

качеството й на Управител, наричано за краткост в договора КОНЦЕСИОНЕР. 

I. ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА: 

Чл. 1. Страните се съгласяват сключеният Договор № 21/07.03.2006 г.за 

предоставяне на концесия върху обект „Баскетболна и волейболна площадка”, да 

бъде прекратен по взаимно съгласие, на основание чл. 15, ал. 1, т. 15.2 от договора, 

считано от подписване на настоящия анекс. 

Чл. 2. Анексът подлежи на вписване в Служба по вписванията – Девин, на 

основание чл. 112, буква а) от Закона за собствеността. 

Чл. 3. След прекратяване на договора за концесия, се изпраща информация 

за прекратяването от КОНЦЕДЕНТА в Националния концесионен регистър, на 

основание параграф 5, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за 

концесиите. 

Настоящият анекс се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра, от 

които – един за КОНЦЕСИОНЕРА, два за КОНЦЕДЕНТА и един за Служба по 

вписванията – Девин. 

ЗА КОНЦЕДЕНТА:     ЗА КОНЦЕСИОНЕРА: 

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ    ЮЛИЯ КИСИМОВА-КАМЕНОВА 
Кмет на община Девин    Управител 

ЗАХАРИНКА ШАПКОВА 
Главен счетоводител 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 109 

от 06.08.2020 г. 

 

Отдаване под наем на  земеделска земя от общинския поземлен фонд, имот с 

идентификатор № 20465.274.14, намираща се в землище гр. Девин,  

община Девин, област Смолян 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24 а, ал. 6, т. 2 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на Роман Райчев Чавдаров, гр. Девин, 

ул. Радост № 9 на следния поземлен имот от общинския поземлен фонд:  

• 5000/32867 идеални части от заявения поземлен имот с идентификатор № 

20465.274.14, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, 

картография и кадастър (АГКК), с обща площ 32867 (тридесет и две хиляди 

осемстотин шестдесет и седем) кв.м., находящ се в землището на гр. Девин, община 

Девин, област Смолян, в местност „Мурсалица”, при граници на имота: ПИ с 

идентификатори 20465.274.15, 20465.274.1, 20465.274.13. Трайно предназначение на 

територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – Нива.  

2. Определя годишна наемна цена за ползване на заявения поземлен имот от 

общински поземлен фонд (нива), с идентификатор № 20465.274.14 – в размер на 

126.00 (сто двадесет и шест) лева, съгласно експертна пазарна оценка на лицензиран 

оценител.  

3. Възлага на кмета на община Девин да сключи договор за наем с Роман 

Райчев Чавдаров за срок от пет стопански години, считано от 01.10.2020 г.  

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.08.2020 г., Протокол № 9, т. 8, ДЗО – 111/28.07.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 110 

от 06.08.2020 г. 

 

Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд, имот с 

идентификатор № 20465.274.110 и част от имот с идентификатор № 

20465.274.14, намиращи се в землище гр. Девин, община Девин,  

област Смолян 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 6, т. 2 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на Рашко Ангелов Кехайов, гр. Девин, 

ул. Зора № 5, на следните земеделски земи от общинския поземлен фонд:  

• Поземлен имот, с идентификатор № 20465.274.110 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на 

Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) – 

София, с площ 5073 (пет хиляди седемдесет и три) кв.м., находящ се в землището на 

гр. Девин, община Девин, област Смолян, в местност „Мурсалица”, при граници на 

имота: ПИ с идентификатори 20465.274.111, 20465.274.112, 20465.274.287, 

20465.274.113, 03112.232.1, 03112.232.3, 20465.274.15. Трайно предназначение на 

територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – Нива.  

• 27867/32867 идеални части от поземлен имот, с идентификатор № 

20465.274.14, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, с обща 

площ 32867 (тридесет и две хиляди осемстотин шестдесет и седем ) кв.м., находящ се 

в землището на гр. Девин, община Девин, област Смолян, в местност „Мурсалица”, 

при граници на имота: ПИ с идентификатори 20465.274.15, 20465.274.1, 

20465.274.13. Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно 

ползване – Нива. 

2. Определя годишна наемна цена, както следва:  

• за ползване на заявения поземлен имот от общински поземлен фонд 

(нива), с идентификатор № 20465.274.110 – в размер на 127,84 лв. (сто двадесет и 

седем лева и осемдесет и четири стотинки), съгласно експертна пазарна оценка на 

лицензиран оценител;  
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• за ползване на заявения поземлен имот от общински поземлен фонд 

(нива), с идентификатор № 20465.274.14 – в размер на 735,69 лв. (седемстотин 

тридесет и пет лева шестдесет и девет стотинки), съгласно експертна пазарна оценка 

на лицензиран оценител. 

3. Възлага на кмета на община Девин да сключи договор за наем с Рашко 

Ангелов Кехайов, за срок от пет стопански години, считано от 01.10.2020 г.  

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.08.2020 г., Протокол № 9, т. 9, ДЗО – 112/28.07.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 111 

от 06.08.2020 г. 

 
Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд – имот, с 

идентификатор № 20465.528.10, в землището на гр. Девин, община Девин, 

област Смолян 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 6, т. 2 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за отдаване под наем на Марияна Светозарова Кехайова, гр. 

Девин, ул. Зора № 5, на следния поземлен имот от общинския поземлен фонд:  

• Поземлен имот, с идентификатор № 20465.528.10, по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на 

Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с 

площ 13041 (тринадесет хиляди и четиридесет и един) кв.м., находящ се в землището 

на гр. Девин, община Девин, област Смолян, в местност „ГУДЕЛИНО”, при граници на 

имота: ПИ с идентификатори 20465.528.9, 20465.528.12, 20465.528.11, 

20465.513.349, 20465.528.1. Трайно предназначение на територията – Земеделска. 

Начин на трайно ползване – Нива  

2. Определя годишна наемна цена за ползване на заявения поземлен имот от 

общинския поземлен фонд (нива), с идентификатор № 20465.528.10, в размер на 

344,28 лв. (триста четиридесет и четири лева и двадесет и осем стотинки), съгласно 

експертна пазарна оценка на лицензиран оценител  

3. Възлага на кмета на Община Девин да сключи договор за наем с Марияна 

Светозарова Кехайова за срок от пет стопански години, считано от 01.10.2020 г.  

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.08.2020 г., Протокол № 9, т. 10, ДЗО – 113/28.07.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 112 

от 06.08.2020 г. 

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в  

община Девин 

 

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

администрация, чл. 9, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. „в” от Закона за местните данъци и 

такси, и във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 76, ал. 3 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), при спазване на изискванията на чл. 

75-79 от АПК, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 от ЗНА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

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

Приложение № 1. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.08.2020 г., Протокол № 9, т. 11, ДЗО – 114/28.07.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 113 

от 06.08.2020 г. 

 

Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинско 

предприятие „Благоустройство и комунално стопанство – Девин” 

 

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

администрация и чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 

чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), чл. 8 от Закона 

за нормативните актове (ЗНА), при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК, чл. 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство – Девин”, съгласно Приложение № 1. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.08.2020 г., Протокол № 9, т. 12, ДЗО – 116/30.07.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение № 1 
към Решение № 113 от 06.08.2020 г. 

ПРАВИЛНИК 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

”БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО – ДЕВИН”  

/ОП „БКС – Девин”/ 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 1. Настоящият правилник урежда предмета на дейност, структурата, 

управлението, числения състав, начина на финансиране и специфичните правила на 

ОП „БКС – Девин”. 

Чл. 2. (1) Общинско предприятие „БКС – Девин” е специализирано звено на 

Община Девин, създадено на основание чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската 

собственост, за изпълнението на местни дейности и услуги, финансирани от 

общинския бюджет. 

(2) Общинско предприятие „БКС – Девин” няма статут на юридическо лице. 

(3) Общинско предприятие „БКС – Девин” е създадено за неопределен срок. 

(4) Общинско предприятие „БКС – Девин” се създава, преобразува и закрива 

с решение на Общински съвет – Девин, по предложение на кмета на общината. 

Чл. 3. Общинско предприятие „БКС – Девин” е второстепенен разпоредител с 

бюджетни средства от бюджета на Община Девин, и осъществява своята дейност на 

бюджетна издръжка при условията и реда на този правилник, в съответствие с 

изискванията на Закона за общинската собственост и приетите от Общински съвет – 

Девин подзаконови актове. Предприятието е със самостоятелна сметка в банката. 

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО – ДЕВИН” е: област Смолян, 

община Девин, гр. Девин, ул. Васил Левски № 1. 

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 5. (1) Общинско предприятие „БКС – Девин” е създадено за стопанисване 

и поддръжка на общинската собственост, извършване на услуги, необходими за 

задоволяване на потребностите на населението и за осигуряване на общински 

дейности. 

(2) Общинско предприятие „БКС – Девин” осъществява следните дейности: 

1. Събиране и транспортиране на битови и разделно събрани отпадъци на 

територията на община Девин: 

1.1. Събиране на генерираните битови отпадъци от населените места и 

селищните образувания на територията на община Девин. 

1.2. Транспортиране на събраните битови отпадъци до инсталации и 

съоръжения за тяхното третиране. 
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1.3. Разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно 

събирани отпадъци. 

1.4. Събиране и транспортиране на строителни отпадъци. 

1.5. Събиране на генерираните разделно събрани отпадъци от населените 

места и селищни образувания.  

2. Почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци. 

3. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в 

Община Девин, предназначени за обществено ползване. 

4. Поддържане на чистотата в административните сгради на Община Девин. 

5. Снегопочистване и опесъчаване на улици, тротоари, стълбища, паркинги 

и други места в гр. Девин, които не се почистват и опесъчават от външни фирми. 

6. Стопанисване, поддържане на зелените площи, цветните фигури, 

насаждения по улиците, лесопарковете и гробищни терени в гр. Девин, както 

създаването и поддържането на нови такива. 

7. Ремонт, поддържане и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура общинска собственост. 

8. Намаляване на височината и цялостния обхват на короната на дърветата 

от зелената система на община Девин, премахване на сухи, заболели и опасни 

дървета след издаден протокол от комисия към Община Девин. 

9. Почистване на речните корита на територията на община Девин от голяма 

обрасла растителност. 

10. Почистване на общинската пътна мрежа от надвиснала растителност. 

11. Поставяне, възстановяване и поддържане на вертикалната и 

хоризонтална пътна маркировка на общинската пътна мрежа. 

12. Премахване на строежи или части от тях – общинска собственост или 

такива, изградени върху земя – урегулирани поземлени имоти, улици, тротоари и др. 

имоти общинска собственост, след издадена заповед на кмета на община Девин и в 

присъствието на комисия от специалисти по общинска собственост/устройство на 

територията в Общинска администрация – Девин. 

13. Извършване на тъжни ритуали в гр. Девин. 

14. Стопанисване и поддръжка на общинската собственост, в т.ч. общинския 

жилищен фонд. 

15. Събиране на наеми и такси по сключени от Община Девин договори за 

отдаване под наем на имоти – общинска собственост. 

16. Организация и стопанисване на Общинския пазар – събиране на такси за 

ползване на общинския пазар, такси и наеми за ползване на тържища, тротоари, 

площади, паркинги и улични платна. 

17. Извършване и подпомагане на дейности по намаляване популацията на 

безстопанствените кучета. 
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18. Добив на дърва за огрев за нуждите на общинските детски градини и 

общинската администрация. 

Чл. 6. Общинско предприятие „БКС – Девин” не може да разширява своя 

предмет на дейност, освен с решение на Общински съвет – Девин. 

Чл. 7. Кметът на общината или упълномощен от него заместник-кмет 

координира и контролира дейността на общинското предприятие. 

IV. СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Чл. 8. (1) Структурата и численият състав на общинското предприятие е 

съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия правилник. Численият 

състав на Общинско предприятие „БКС – Девин” е 52. 

(2) Структурата и численият състав на общинското предприятие може да се 

изменят от Общински съвет – Девин по предложение на кмета на община Девин. 

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Чл. 9. (1) Общинско предприятие „БКС – Девин” се ръководи и 

представлява от директор, в рамките на предоставените му в настоящия Правилник 

правомощия.  

(2) В изпълнение на своите правомощия директорът на предприятието издава 

заповеди. 

Чл. 10. Директорът на Общинско предприятие „БКС – Девин” се назначава и 

освобождава от кмета на община Девин. 

Чл. 11. Директорът на Общинско предприятие „БКС – Девин” има следните 

права и задължения: 

1. Организира и управлява цялостната дейност на предприятието, съобразно 

действащото законодателство, решенията на Общински съвет – Девин и заповедите 

на кмета на община Девин. 

2. Представлява предприятието пред държавните и общинските органи и 

институции, съдебните органи, банките, както и пред всички други физически и 

юридически лица. 

3. Изготвя и представя за утвърждаване от кмета на община Девин 

длъжностно разписание и вътрешни правила за дейността на предприятието. С 

вътрешните правила се определят: 

- специализацията на вътрешните структури по дейности; 

- подчинеността и взаимовръзките; 

- правата и задълженията на персонала; 

- санкциите при неспазване на правилата и другите нормативни актове; 

- други специфични правила и изисквания, свързани с дейността на 

предприятието. 

4. Съгласувано с кмета на община Девин сключва, изменя и прекратява 

трудовите договори на работещите в предприятието, и урежда трудовите 

правоотношения с тях, съгласно трудовото законодателство. 
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5. Осъществява оперативно ръководство на дейността на предприятието и 

периодично изготвя и представя на кмета на община Девин отчет за нея. 

6. Осъществява общо ръководство и контрол при управлението на 

предоставените на предприятието недвижими общински имоти. 

7. Организира контрола върху финансово-счетоводната дисциплина и 

ефективното използване на финансовите и материалните активи. 

8. Организира изготвянето, актуализирането и предоставянето на проект на 

бюджетна сметка за съответната година /прогноза за очакваните приходи и 

необходимите разходи за дейността му, за разходите, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с активи – общинска собственост/, които представя 

в общинската администрация в законовия срок.  

9. Изготвя проект за структурата на общинското предприятие и го представя 

на кмета на община Девин за одобрение и внасяне за разглеждане от Общински 

съвет – Девин, при необходимост. 

Чл. 12. Договорите за осъществяване на дейността на общинското 

предприятие се сключват от кмета на община Девин или по пълномощие от 

директора на предприятието. 

VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО  

Чл. 13. (1) Дейността на Общинско предприятие „БКС – Девин” се финансира 

от бюджета на Община Девин. Всички разходи се реализират по единната бюджетна 

класификация на разходите по бюджета на Община Девин. 

(2) Всички приходи, реализирани от общинското предприятие, се внасят в 

приход на община Девин. 

Чл. 14. Общинско предприятие „БКС – Девин” изготвя проект на бюджетна 

сметка за необходимите му бюджетни средства за следващата година, която е 

неразделна част от бюджета на Община Девин, и същата се утвърждава и изменя от 

Общински съвет – Девин. Включват се разходите, необходими за: 

1. Възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя. 

2. Издръжка – стоки, материали, вода, горива, ел. енергия, външни услуги и 

други. 

3. Текущ ремонт и поддръжка на материалната база, сгради, машини, 

съоръжения и транспортни средства. 

4. Придобиване на дълготрайни активи. 

5. Други. 

Чл. 15. Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно 

одобрения от Общински съвет- Девин бюджет на Общинско предприятие „БКС – 

Девин” за съответната година. 

Чл. 16. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения годишен 

бюджет. 
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Чл. 17. Промени в одобрения бюджет на предприятието се извършват от 

Общински съвет – Девин, въз основа на мотивирано предложение на директора на 

предприятието, внесено от кмета на община Девин. 

Чл. 18. Общинско предприятие „БКС – Девин” води счетоводна отчетност 

съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове. 

Чл. 19. Цялостния контрол по изпълнение на дейността на Общинско 

предприятие „БКС – Девин” се осъществява от кмета на община Девин или 

упълномощен от него със заповед заместник-кмет. 

VII. МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Чл. 20. Общинско предприятие „БКС –Девин”, стопанисва и управлява 

дълготрайни материални активи общинска собственост, предоставени му с Решение 

на Общински съвет – Девин. 

Преходни и Заключителни разпоредби 

§ 1. Този правилник се приема на основание чл. 21 ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 53, ал. 3 от Закона за 

Общинската собственост и чл. 3, т. 1 във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта 

за местното самоуправление  (Страсбург, 15.Х.1985 г., ратифицирана със закон, 

приет от 37-то Народно събрание на 17.03.1995 г. (ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г.). 

§ 2. Този правилник отменя Правилника за организацията и дейността на 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО – 

ДЕВИН”, приет с Решение № 226 от 08.11.2013 г., изм. и доп. с Решение № 209 от 

28.11.2014 г. на Общински съвет – Девин 

§ 3. Изменения и допълнения в настоящия правилник са правят по реда на 

неговото приемане. 

§ 4. За неуредените в този правилник случаи се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България и актовете на Общински съвет 

– Девин. 

§ 5. Настоящият правилник е приет с Решение № 113 от 06.08.2020 г. по 

Протокол № 9 и влиза в сила от 01.10.2020 г. 
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Приложение № 1 

към чл. 8, ал. 1 от Правилника  

СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ  

на  

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО – ДЕВИН” 

№ Структурно звено/отдел Численост 
 Директор 1 
I Административно звено 3 

II Отдел „Чистота” 14 

III Отдел „Поддръжка територии и общинска собственост” 34 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ:  52 
 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 114 

от 06.08.2020 г. 

 

Допълване на Решение № 96 от 23.06.2020 г. на Общинска съвет – Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Допълва т. 1 от Решение № 96 от 23.06.2020 г. на Общински съвет – Девин 

със следните Мотиви: 

Придаваемата част от 27 кв. м. от общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) 

II – за летен театър, в кв.65, по Подробен устройствен план (ПУП), отреден за имот с 

идентификатор 20465.504.801, представляващ публична общинска собственост, е 

престанала да изпълнява предназначението на имот публична общинска собственост, 

за трайно задоволяване на обществените потребности от местно значение от 2001 г., 

тъй като от тогава е останала извън оградата на обект „Летен театър”. От този момент 

тя е част от дворно място към сграда с идентификатор 20465.504.814.1, така както е 

отразена в Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 

РД-18-90 от 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър – София, и правилно е заснета като част от имот с 

идентификатор 20465.504.814, затова не може да се ползва и стопанисва от Община 

Девин.  

2. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.08.2020 г., Протокол № 9, т. 13, ДЗО – 115/30.07.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 115 

от 06.08.2020 г. 

 
Одобряване на числеността и структурата на Общинска  

администрация – Девин и звената към нея 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Одобрява общата численост и структурата на Общинска администрация – 

Девин и звената към нея, съгласно Приложение № 1, считано от 01 октомври 2020 г. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.08.2020 г., Протокол № 9, т. 14, ДЗО – 117/30.07.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

към Решение № 115 от 06.08.2020 г. 

   СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН 
И ЗВЕНАТА КЪМ НЕЯ 

№ 
по 
ред 

Структурни, административни и организационни звена и 
длъжностни наименования 

Численост на 
персонала 

/бр./ 

1 2 3 
I Ръководство 4 
1 Кмет на община 1 
2 Заместник-кмет 2 
3 Секретар на община 1 
      

II Служители на пряко подчинение на кмета на общината 2,5 
1 Главен архитект 0,5 
2 Звено "Вътрешен одит" 1 
3 Главен експерт "Сигурност на информацията и ОМП" 1 
      

III Обща администрация 19 
А Отдел „Административно обслужване“ 9 

Б Звено за организационно-техническо обслужване на 
общинския съвет 2 

В Отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките 
ресурси“ 8 

      
ІV Специализирана администрация 27,5 

А 
Секретар на местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните 

0,5 

Б Отдел „Икономика, развитие и туризъм“ 8 

  Звено "Общински гори и земи" - част от отдел "Икономика, 
развитие и туризъм"   

В Отдел „Хуманитарни дейности и програми по заетост“ 6 

Г Отдел „Устройство на територията и общинска 
собственост“ 8 

Д Служба "Местни данъци и такси" 3 
Е Служба "ГРАО" 2 
      
V Кметства и населени места 18,5 
А Кметове на кметства 8 
Б Кметски наместници 4 
В Служители в кметства 6,5 

  Oбща численост на Общинска администрация - Девин 71,5 

      
VI Други държавни дейности 22 
А Отбрана и сигурност 7 
Б Здравеопазване 9 
В Образование  3 

VII Местни дейности 3 

  Обща численост на персонала в Община Девин 93,5 
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