ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 159
от 22.12.2020 г.
Разглеждане на проект за изменение на ПУП - ПЗ на УПИ ІІ, кв. 1, ПИ
17957.3.129 в м. „Преслоп”, землище с. Грохотно, община Девин.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за
устройство на територията,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Одобрява задание за изработване на проект за изменение на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ), за Урегулиран поземлен имот УПИ
ІІ-3129 – За водоем - Виастрой, кв. 1 в рамките на ПИ 17957.3.129 в м. „Преслоп”,
землище с. Грохотно, община Девин и отреждането му в УПИ ІІ-129 - За техническа
инфраструктура – водоем.
2.Дава разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за Урегулиран поземлен имот УПИ
ІІ-3129 – За водоем - Виастрой, кв. 1 в рамките на ПИ 17957.3.129 в м. „Преслоп”,
землище с. Грохотно, община Девин и отреждането му в УПИ ІІ - 129 - За техническа
инфраструктура – водоем.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 1, ДЗО – 155/30.10.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 160
от 22.12.2020 г.
Изменение и допълване на Решение № 104 от 06.08.2020 г. на
Общински съвет - Девин.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 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:

Изменя и допълва Решение № 104 от 06.08.2020 г. на Общински съвет –
Девин, както следва:
1.Създава т. I със следния текст:
„Освобождава Снежана Алдинова Чавдарова като член на Местната комисия
по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при община Девин.
2. Текстът по Решение № 104 от 06.08.2020 г., след „РЕШИ”, става т.II.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 2, ДЗО – 156/05.11.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 161
от 22.12.2020 г.
Даване на съгласие за промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ ХІІ – 330 - общинска
частна собственост и частична промяна на улична регулация от о.т. 15, през
о.т. 16 до о.т. 18+15 м., кв. 1 по плана на Гьоврен, както и съгласие за
промяна на вида собственост на общински имоти, част от ПИ 330, която
попада в нереализирана улична регулация

в габарита на улицата.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 във
връзка с чл. 135, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 6, ал. 1 от Закон
за общинската собственост (ЗОС),
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Обявява за частна общинска собственост частта с площ от 56 кв. м. от ПИ
330, попадаща в нереализирана улична регулация в габарита на улицата в кв. 1 по
плана на с. Гьоврен.
2. Одобрява задание за промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ ХІІ - 330 и частична
промяна на улична регулация от о.т. 15, през о.т. 16 до о.т. 18+15 м., кв. 1 по плана
на с. Гьоврен.
3. Дава съгласие за промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ ХІІ - 330 и частична промяна
на улична регулация от о.т.15, през о.т. 16 до о.т. 18+15 м., кв. 1 по плана на с.
Гьоврен.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 3, ДЗО – 159/16.11.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 162
от 22.12.2020 г.

Разглеждане на проект на ПУП - ПРЗ на ПИ 54198.12.195 в м. „ Гагови ниви Петвар”, землище с. Осиково, община Девин – за промяна на
предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал.
7, чл.124б, ал. 1, във връзка с чл. 125 от Закона за устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.Одобрява задание за изработване на проект на Подробен устройствен план
План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
54198.12.195 в м. „Гагови ниви - Петвар”, землище с. Осиково, община Девин за
промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди.
2.Дава разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план –
План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
54198.12.195 в м. „Гагови ниви - Петвар”, землище с. Осиково, община Девин за
промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 4, ДЗО – 160/16.11.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 163
от 22.12.2020 г.

Одобряване на проект на ПУП - ПП за обект: „Изготвяне на инвестиционен
проект за изграждане на нов траен ГАП „Сухата чешма – Пичерово” четвърта степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково”,
ПИ 54198.13.129, м. „Бачища”, землище с. Осиково, община Девин.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл.
124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.Одобрява задание за изработване на проект на Подробен устройствен план
– Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Изготвяне на инвестиционен проект за
изграждане на нов траен ГАП „Сухата чешма - Пичерово” – четвърта степен, находящ
се в териториалния

обхват на ТП „ДГС Михалково”,

поземлен имот

(ПИ) с

идентификатор 54198.13.123, м. „Бачища”, землище с. Осиково, община Девин.
2.Дава разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план –
Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Изготвяне на инвестиционен проект за
изграждане на нов траен ГАП „Сухата чешма - Пичерово” – четвърта степен, находящ
се в териториалния

обхват на ТП „ДГС Михалково”,

поземлен имот

(ПИ) с

идентификатор 54198.13.123, м. „Бачища”, землище с. Осиково, община Девин.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 5, ДЗО – 161/16.11.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 164
от 22.12.2020 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 01.09.2020 г. до
30.09.2020 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН”
ЕАД за третото тримесечие на 2020 година.

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 01.09.2020 г. до
30.09.2020 г.
2.

Приема Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД

за третото тримесечие на 2020 година.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 6, ДЗО – 162/17.11.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 165
от 22.12.2020 г.
Приемане на План – сметка за необходимите средства по дейност
”Сметосъбиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци,
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” за 2021 г. и
определяне размера на такса „Битови отпадъци” за 2021 г. на територията
на Община Девин.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ и чл.18 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в
Община Девин
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.

Приема

„Сметосъбиране,

План

извозване,

-

сметка

за

обезвреждане

необходимите

средства

по

на

отпадъци,

поддържане

битовите

дейност

чистотата на териториите за обществено ползване” за 2021 г., съгласно /Приложение
№1/
2.Одобрява размера на такса ”Битови отпадъци” за 2021 г., съгласно
/Приложение №2/

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 7, ДЗО – 163/18.11.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

Приложение № 1 към Решение №165 от 22.12.2020 г.

ПЛАН - СМЕТКА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПОДДЪРАЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА
ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2021г.
I.РАЗХОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ДЕВИН И ИЗВОЗВАНЕТО НА БО ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО В С. БАРУТИН ЗА ДЕПОНИРАНЕ.
№
1

Трудови разходи

Вид разход

План 2021г.
185 940,00

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4
I.

Средства за работни заплати
Осигурителни вноски
Средства за работно облекло
Други плащания и възнаграждения
Гориво и смазочни материали
Материали-авточасти, гуми и други
Външни услуги
Текущи ремонти
Застраховки, такси, годишни и ежедневни техн. прегледи
Наеми
Площадка за разделно събиране -12м. с ДДС
Административни разходи
Канцеларски м-ли и др.
Телефони
Командировки, обучения
Поддръжка офис техника
ОБЩО 1+2+3+4+5+6+7+8

149 650,00
29 060,00
1700,00
5 530,00
107 880,00
19 840,00
4 050,00
20 100,00
11 598,00
8 100,00
8 100,00
1 840,00
500,00
240,00
800,00
300,00
359 348,00

II. РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИКА И СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ
№
1.
1.1.
II.

III.

Вид разход
Закупуване на съдове за съхранение на отпадъци
Закупуване съдове за съхранение на БО и съдове за разделно събиране на
отпадъци
ОБЩО

РАЗХОДИ

ЗА

ПРОУЧВАНЕ,

ПРОЕКТИРАНЕ,

План 2021г.
20 000,00
20 000,00

ИЗГРАЖДАНЕ,

ПОДДЪРЖАНЕ,

ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ
ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧЕНИ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 60 И ЧЛ.
64 ОТ ЗУО
№
1.
1.1.
1.2.

Вид разход
Експлоатационни разходи за регионално депо
Разходи за депониране на БО – 3 000т. * 30лв/тон
Начислено ДДС по чл.163а., ал.2 от ЗДДС

1

План 2021г.
108 000.00
90 000,00
18 000,00

Приложение № 1 към Решение №165 от 22.12.2020 г.
2.
2.1.
2.2.
III.

Отчисления и обезпечения по ЗУО
Отчисления по чл. 64 от ЗУО – 3 000т. *82 лв.
Обезпечения по чл. 60 от ЗУО – закриване и след експлоатационни грижи
3 000т. *3,11лв.
ОБЩО 1+2

255 330.00
246 000,00
9 330,00
363 330,00

IV. РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО
ПОЛЗВАНЕ
№

Вид разход
Метене на улици

1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
IV.

План 2021г.
7 900,00

Гориво и смазочни материали
Материали и резервни части
Миене на улици
Гориво и смазочни материали
Трудови разходи
Средства за работни заплати
Осигурителни вноски
Работно облекло
ОБЩО 1+2+3
ВСИЧКО I+II+III+IV

4 900,00
3 000,00
8 600,00
8 600,00
12 400,00
10 100,00
1 960,00
340,00
28 900,00
771 578,00

РАЗХОДИ ПО ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАЕМИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
V.ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ОТ ПУДООС
1.
1.1.
V.

Изплащане на заеми
Изплащане на безлихвен заем от ПУДООС 1м.*10 392.50
ОБЩО
ВСИЧКО I+II+III+IV+ V

План 2021г.
10 392,50
10 392,50
781 970,50

VI.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОП”БКС” ЗА ПЛАТЕНИ РАЗХОДИ ПО ДОГОВОРИ ОТ ОБЩИНА ДЕВИН
№
1.
VI.

ВИД РАЗХОД
Разходи за външни услуги
ОБЩО
ВСИЧКО I+II+III+IV + V+VI

2

План 2021г.
111 140.00
111 140,00
893 110,50

Приложение № 2 към Решение № 165 от 22.12.2020 г.

2. Определя размера на такса ”Битови отпадъци” за 2021г. както следва:
2.1. За имоти на физически и юридически лица, попадащи в районите в
които е организирано събиране и извозване на БО, в промили на база
данъчна или отчетна стойност на имота.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
3.
4.

За жилищни и вилни имоти на физически лица, за гр. Девин на
база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.:
-за доставка на съдове за БО
-за събиране и транспортиране
-за поддържане на депо за БО
-за почистване на терени за обществено ползване
За жилищни и вилни имоти на физически лица, за останалите населени места
на база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.:
-за доставка на съдове за БО
-за събиране и транспортиране
-за поддържане на депо за БО
-за почистване на терени за обществено ползване
За нежилищни имоти на юридически лица, за всички населени места на база
по-високата от отчетната стойност или данъчната оценка на съответния
имот, в т.ч.:
-за доставка на съдове за БО
-за събиране и транспортиране
-за поддържане на депо за БО
-за почистване на терени за обществено ползване

8%0
0.20%0
3.75%0
3.75%0
0.30%0
14%0
0.40%0
6.50%0
6.60%0
0.50%0
16%0
0.40%0
7,45%0
7.55%0
0.60%0

2.2. За нежилищни имоти на юридически лица, на база количество БО,
съобразно вида и броя на съдовете за БО и честота на извозването им.
I.
1.
2.
2.
II.

За нежилищни имоти за всички населени места по количество битови
отпадъци – за 1куб.м. в лв.
За еднократно обработване на отделните видове съдове за БО- в лева
-кофа ”Мева”-0.11 куб.м.
- кофа ”PVC” – 0.12 куб. м.
- контейнер тип ”Бобър” 1.1 куб.м.
Промил за почистване на терени за обществено ползване, на база по-високата
от отчетната стойност или данъчната оценка на имота

60.00 лв.
6.60 лв.
7,20лв
66.00 лв.
0.60%0

2.3. За незастроени урегулирани поземлени имоти.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
III.
1.
2.

За имоти на физически лица, за гр. Девин на база данъчна оценка на
съответния имот, в т.ч.:
-за поддържане на депо за БО
-за почистване на терени за обществено ползване
За имоти на физически лица, за останалите населени места на база данъчна
оценка на съответния имот, в т.ч.:
-за поддържане на депо за БО
-за почистване на терени за обществено ползване
За имоти на юридически лица, за всички населени места на база по-високата
от отчетната стойност или данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.:
-за поддържане на депо за БО
-за почистване на терени за обществено ползване

4.05%0
3.75%0
0.30%0
7,10%0
6.60%0
0.50%0
8,15%0
7.55%0
0.60%0

2.4. За имоти на физически и юридически лица, намиращи се извън
границите в които е организирано събиране и извозване на БО.

I.

За имоти на физически лица, за гр. Девин на
база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.:
1

4.05%0

Приложение № 2 към Решение № 165 от 22.12.2020 г.
1.
2.
II.
1.
2.
III.
1.
2.

-за поддържане на депо за БО
-за почистване на терени за обществено ползване
За имоти на физически лица, за останалите населени места на база данъчна
оценка на съответния имот, в т.ч.:
-за поддържане на депо за БО
-за почистване на терени за обществено ползване
За имоти на юридически лица, за всички населени места на база по-високата
от отчетната стойност или данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.:
-за поддържане на депо за БО
-за почистване на терени за обществено ползване

3.75%0
0.30%0
7,10%0
6.60%0
0.50%0
8,15%0
7.55%0
0.60%0

2.5. За имоти, които няма да се ползват през цялата 2021г.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
III.
1.
2.

За жилищни и вилни имоти на физически лица, за гр. Девин на
база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.:
-за поддържане на депо за БО
-за почистване на терени за обществено ползване
За жилищни и вилни имоти на физически лица, за останалите населени места
на база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.:
-за поддържане на депо за БО
-за почистване на терени за обществено ползване
За нежилищни имоти на юридически лица, за всички населени места на база
по-високата от отчетната стойност или данъчната оценка на съответния
имот, в т.ч.:
-за поддържане на депо за БО
-за почистване на терени за обществено ползване

4.05%0
3.75%0
0.30%0
7,10%0
6.60%0
0.50%0
8,15%0
7.55%0
0.60%0

2.6. Размер на такса Битови отпадъци за читалищата в община Девин
съгласно Решение №163 от 24.10.2018г. за 2021 г.

За всички населени места на база отчетната стойност или данъчна оценка
на съответния имот в т.ч.

3,2%0

1

-за доставка на съдове за БО

0,08%0

2

-за събиране и транспортиране

1,49%0

3

-за поддържане на депо за БО

1,51%0

4

-за почистване на терени за обществено ползване

0,12%0

2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 166
от 22.12.2020 г.
Изменение на Решение № 149 взето с Протокол № 13 от 29.10.2020 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24 „а”, ал. 5 от ЗСПЗЗ и
чл. 90, ал. 3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Девин, чл. 79 от АПК,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
Изменя Решение № 149 от 29.10.2020 г. на ОбС - Девин, като правното
основание за издаването му - чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС се замени с чл. 24 „а”, ал. 5
от ЗСПЗЗ.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 8, ДЗО – 168/04.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 167
от 22.12.2020 г.
Искане за промяна разходването на определените средства по Решение № 17
от 12.02.2020 г. на Общински съвет – Девин
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 и чл. 20, във връзка с чл. 17, ал.
1, т. 5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Дава съгласие определените средства по Решение № 17 от 12.02.2020 г. на
Общински съвет – Девин, в размер на 1000.00 лв. да бъдат разходвани вместо за
участие на кръжочниците от Общински детски комплекс, гр. Девин от групите по
народни танци и гайди в Национални фолклорни фестивали, за закупуване и монтаж
на климатик в музикалния кабинет на Общински детски комплекс, гр. Девин.
2.Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими правни и
фактически действия по изпълнение на решението.
3.Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1,
предложение 4 от АПК.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 9, ДЗО – 170/04.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 168
от 22.12.2020 г.
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP0015.001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 20142020 и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна
дейност
На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закон за
социалните услуги,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.

Дава съгласие община Девин да подаде Заявление за финансиране по

Процедура

за

директно

предоставяне

на

безвъзмездна

финансова

помощ

BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
2.

Определя дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност.

3.

Упълномощава кмета на община Девин да извърши всички необходими

действия за правилно и законосъобразно изпълнение на решението.
4.

Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1,

предложение 1 от АПК.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 10, ДЗО – 171/04.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 169
от 22.12.2020 г.
Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Общностен
център за деца и семейства в риск – гр. Девин”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на
25 890,49лв. (двадесет и пет хиляди осемстотин и деветдесет лева и четиридесет и
девет стотинки) за изпълнение на проект „Общностен център за деца и семейства в
риск – гр. Девин”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г.
2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.
3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2021 г.
4.Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1,
предложение 2 от АПК.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 11, ДЗО – 172/08.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 170
от 22.12.2020 г.
Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и
заетост на младите хора”, Договор № ОЗМ-ХУ-06-03-445#9 от 21.03.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на
1 269,14 лв. (хиляда двеста шестдесет и девет лева и четиринадесет стотинки) за
изпълнение на проект „Обучения и заетост“, Договор № ОЗМ-ХУ-06-03-445#9 от
21.03.2019 г.
2.Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.
3.Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2021 г.
4.Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60,
ал. 1, предложение 2 от АПК.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 12, ДЗО – 173/09.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 171
от 22.12.2020 г.

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и
заетост”, Договор ОЗ-ХУ-06-03-2797#13 от 06.03.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на

14

128,45 лв. (четиринадесет хиляди сто двадесет и осем лева и четиридесет и пет
стотинки) за изпълнение на проект „Обучения и заетост“, Договор ОЗ-ХУ-06-032797#13 от 06.03.2019 г.
2.

Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.

3.

Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2021 г.

4.

Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60,

ал. 1, предложение 2 от АПК.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 13, ДЗО – 174/09.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 172
от 22.12.2020 г.
Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и
заетост”, Договор ОЗ-ХУ-06-03-2396#8 от 06.02.2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на

727.24 лв. (седемстотин двадесет и седем лева и 24 стотинки) за изпълнение на
проект „Обучения и заетост“, Договор ОЗ-ХУ-06-03-2396#8 от 06.02.2019 г.
2.

Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.

3.

Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2021 г.

4.

Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60,

ал. 1, предложение 2 от АПК.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 14, ДЗО – 175/09.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 173
от 22.12.2020 г.
Разглеждане на проект за ПУП - ПРЗ за изменение на УПИ ХІІ - 300 в кв.40 по
плана на гр. Девин, поземлен имот с идентификатор 20465.502.300 по
кадастралната карта на гр. Девин и промяна на уличната регулация от
о.т.1753 до о.т.1755.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с чл.
135, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява задание за Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на Урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХІІ 300 в кв. 40 по плана на гр. Девин, поземлен имот (ПИ) с идентификатор
20465.502.300 по кадастралната карта на гр. Девин и промяна на уличната регулация
от о.т.1753 до о.т.1755.
2. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на Урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХІІ в
кв.40 по плана на гр.Девин, по имотните граници на поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 20465.502.300 по кадастралната карта на гр. Девин и промяна на
уличната регулация от о.т.1753 до о.т.1755.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 15, ДЗО – 176/09.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 174
от 22.12.2020 г.
Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект
„Водопровод свързващ извора с предприятие за бутилиране на изворна
вода”, с. Осиково, община Девин.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за
съоръжение на техническа инфраструктура за обект „Водопровод свързващ извора с
предприятие за бутилиране на изворна вода”, с. Осиково, община Девин, област
Смолян.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 16, ДЗО – 177/14.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 175
от 22.12.2020 г.
Разглеждане на проект за ПУП-ПП, за обект „Изграждане на нов горски
автомобилен път „Клисе кидик – Лисичево“, находящ се на територията на ТП
„ДЛС – Извора“, гр. Девин.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал.
7, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 125 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план

– Парцеларен план (ПУП-ПП), за обект „Изграждане на нов горски автомобилен път
„Клисе кидик – Лисичево“, находящ се на територията на ТП „ДЛС – Извора“, гр.
Девин
2.

Дава

разрешение

за

изработване

на

проект

за

ПУП-ПП,

за

обект

„Изграждане на нов горски автомобилен път „Клисе кидик – Лисичево“, находящ се на
територията на ТП „ДЛС – Извора“, гр. Девин.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 17, ДЗО – 178/14.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 176
от 22.12.2020 г.
Разглеждане на предложение за изработване на Подробен устройствен план
План за регулация и застрояване, за урегулиране на поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 17957.1.101 и ПИ с идентификатор 17957.4.90 в м. „Дългата
лъка”, землище с. Грохотно, община Девин.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал.
7, чл.124б, ал. 1, във връзка с чл. 125 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Одобрява задание за изработване на проект на Подробен устройствен план

– План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор
17957.1.101 и ПИ с идентификатор 17957.4.90, в м. „Дългата лъка”, землище с.
Грохотно, община Девин.

2.

Дава разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план

– План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 17957.1.101 и
ПИ с идентификатор 17957.4.90 в м. „Дългата лъка”, землище с. Грохотно, община
Девин.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 18, ДЗО – 179/14.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 177
от 22.12.2020 г.
Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и
заетост”, Договор № ОЗ-ХУ-06-03-391#6 от 06.11.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на

22

248,76 лв. (двадесет и две хиляди, двеста четиридесет и осем лева и седемдесет и
шест стотинки) за изпълнение на проект „Обучения и заетост“, Договор № ОЗ-ХУ-0603-391#6 от 06.11.2018 г.
2.

Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.

3.

Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2021 г.

4.

Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60,

ал. 1, предложение 2 от АПК.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 19, ДЗО – 180/14.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 178
от 22.12.2020 г.
Допълване на Списъка на общинските пътища на територията на община
Девин чрез включване на нов общински път с обща дължина от 7,3 км.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т.2 от Правилника за прилагане на
Закона за пътищата,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската
собственост пътно трасе с начало – км 88+070 от републикански път III-866 „Смолян
– Стойките - Широка лъка – Михалково – Кричим – Стамболийски“ и край – о.т. 2 в
УПИ I, кв. 4 по ПУП на с. Осиково, община Девин, да бъде включено в списъка на
общинските пътища на община Девин, като нов общински път с обща дължина 7,3 км.
2.

Упълномощава кмета на община Девин да извърши всички правни и

фактически действия, необходими за допълване на Списъка на общинските пътища на
територията на община Девин.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 20, ДЗО – 181/14.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 179
от 22.12.2020 г.
Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2020 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3
от Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Девин,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.

Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за

2020 год., съгласно приложения №№ 1.1, 1.2 и 1.3.
2.

Актуализира инвестиционната програма за 2020 г. по обекти, видове

разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14.
3.

Актуализира финансовата план-сметка на ОП „БКС-Девин” за 2020 г.,

съгласно Приложение № 29.
4.

Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края

на 2020 г. е в размер на 3 759 515 лв.
5.

Увеличава максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат

да бъдат поети през 2020 г., със сумата от 1 880 560 лв.
6.

Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60,

ал. 1, предложение 2 от АПК.
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 21, ДЗО – 182/15.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

РЕШЕНИЕ № 180
от 22.12.2020 г.
Даване на разрешение и одобряване на задание относно изработване на
ПУП – ПРЗ за ПИ 73105.13.583 (част от ПИ 73105.13.187 - стар идентификато
в местността „Краево“ в землището на с. Триград, община Девин

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал.
7, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 125 от Закона за устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Одобрява задание за изготвяне на ПУП-ПРЗ

за

ПИ 73105.13.583 (част от

ПИ 73105.13.187 - стар идентификатор) в местността „Краево“ в землището на с.
Триград, община Девин и отреждането му за техническа инфраструктура - за
наблюдателна кула и площадка за превенции от пожари.
2. Дава разрешение
идентификатор

за изработване

73105.13.583

на ПУП-ПРЗ

за

поземлен имот с

(част от ПИ 73105.13.187 - стар идентификатор) в

местността „Краево“ в землището на с. Триград, община Девин във връзка с промяна
на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и отреждането му
в УПИ І - 583 - за техническа инфраструктура - за наблюдателна кула и площадка за
превенции от пожари в кв.1 в местността „Краево”, землище с. Триград, община
Девин.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 22, ДЗО – 183/15.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 181
от 22.12.2020 г.
Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –
делегирана дейност
На основание чл. 17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с
чл.25, ал.1 от Закон за социалните услуги,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална
услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност.
2. Натуралният показател да бъде съгласно Решение на Министерски съвет за
приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и
стойностни показатели – 36 потребители за 2021 година.
3. Услугата да се администрира от отдел „Хуманитарни дейности и програми за
заетост” в Общинска администрация - Девин.
4. Делегира правомощия на кмета на общината да утвърди правилата,
процедурите и образците на документи във връзка с предоставянето на услугата и
осъществяването на контрола и мониторинга.
5. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши последващи действия по
изпълнение на Решението.
6. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.
1, предложение 1 от АПК.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
22.12.2020 г., Протокол № 16, т. 23, ДЗО – 184/21.12.2020 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

