
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 23 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

Относно: Определяне на средната месечна посещаемост в ОДЗ, ЦДГ и ПДГ. 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 136 от 

18.11.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” („ОМДСТК”), 

след проведени разисквания и гласуване, на основание чл.20, във връзка с чл.17, 

ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.2, ал.6 и ал.8 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне 

броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в 

групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, предлагам 

Общински съвет – Девин  

РЕШИ: 

1. Определя конкретния размер на средната месечна посещаемост в 

Обединени детски заведения /ОДЗ/, Целодневни детски градини /ЦДГ/ и Полудневна 

детска градина /ПДГ/, считано от 01.01.2016г., както следва: 

 1.1. За ОДЗ в гр.Девин – градински групи - 14 деца 

  - за филиал кв.Настан и кв.Саята  - 12 деца 

  - за филиал с.Лясково    -   7 деца 

 1.2. За ОДЗ в гр.Девин – яслени групи  - 10 деца    

 1.3. За ЦДГ в с.Грохотно и с.Гьоврен  - 12 деца 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16  

Гласували „за“ - 16  

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 24 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

Относно: Кандидатстване на община Девин с проект „Изграждане на 

многофункционална спортна площадка, УПИ II – Училище, кв.12, 

с.Гьоврен, общ. Девин”. 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 155 от 

27.11.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становища 

на ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” („ОМДСТК”), ПК: 

„Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)  след проведени 

разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА, 

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Девин дава съгласие Община Девин да кандидатства 

пред Министерството на младежта и спорта с проект „Изграждане на 

многофункционална спортна площадка, УПИ II – Училище, кв.12, с.Гьоврен, общ. 

Девин” за финансиране по Наредба № 2 за финансово подпомагане на 

строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения. 

2. Възлага на Кмета на община Девин да предприеме и извърши всички 

действия по изпълнение на решението. 

 
 
 
Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16  

Гласували „за“ - 16  

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 25 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

Относно: Актуализиране състава на Обществен съвет за социално 

подпомагане. 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 156 от 

30.11.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” („ОМДСТК”), 

след проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във 

връзка с чл. 17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.35, ал.1 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, 

РЕШИ: 

Изгражда Обществен съвет за социално подпомагане в следния състав:  

Председател: Наташа Владимирова Василева  – общински съветник 

Членове: 1. Венета Тодорова – председател на Сдружение на диабетиците 

гр.Девин 

2. Станимира Николова – председател на Съюза на инвалидите – гр. Девин 

3. Митко Славчев - технически сътрудник на Съюза на слепите – гр. Девин 

4. Стоянка Райчева – председател на Съюза на глухите – гр. Девин  

5. Донка Балталийска – представител на Общинската организация на БЧК 

6. Будинка Корчева – ссооццииааллеенн  ррааббооттнниикк  вв  ЦЦееннттъърр  ззаа  ооббщщеессттввееннаа  ппооддккррееппаа  ––  

ггрраадд  ДДееввиинн..  

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16  

Гласували „за“ - 15  

Не гласувал - 1 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 26 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

Относно: Използване на неизразходвани бюджетни средства, предвидени за 

празника на с. Гьоврен за 2015 г. 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 157 от 

02.12.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”), след 

проведени разисквания и гласуване, на основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, 

т.5 от ЗМСМА, 

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Девин дава съгласие средствата от общинския бюджет, 

предвидени за празника на село Гьоврен в размер на 1 000 /хиляда/лева да бъдат 

използвани за организиране и провеждане на тържество за посрещане на новата 

2016 година. 

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

действия по изпълнение на Решението. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16  

Гласували „за“ - 16  

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 27 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

Относно: Отпускане на общинска субсидия за НЧ "Светлина - 1948" с. 

Гьоврен. 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 158 от 

02.12.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”), след 

проведени разисквания и гласуване, на основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, 

т.5 от ЗМСМА, 

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Девин дава съгласие средствата от допълващата 

субсидия за НЧ „Светлина -1948” с. Гьоврен в размер на 200 /двеста/ лв.вместо за 

празника на с. Гьоврен да бъде използвана за организиране и провеждане на 

04.12.2015 г. - ІV ти фолклорен фестивал за песни и танци, посветен на хора в 

неравностойно положение «Деца помагат на деца». 

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

действия по изпълнение на Решението. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16  

Гласували „за“ - 16  

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 28 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

Относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „И 

аз имам семейство” 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 160 от 

11.12.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”), след 

проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и 

ал.2 от ЗМСМА, 

РЕШИ: 

1. Общински съвет Девин – дава съгласие да бъде ползван временен 

безлихвен заем в размер до 8 789.99 лв. (осем хиляди седемстотин осемдесет и 

девет лева и деветдесет и девет стотинки) за изпълнение на проект «И аз имам 

семейство». 

2. Средствата да бъдат взети от възстановеното ДДС от НАП за 

получените от община Девин доставки на стоки или услуги за изграждане на ВиК 

системи и съоръжения. 

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

31.03.2016 г. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16  

Гласували „за“ – 15 

Не гласувал – 1  

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 29 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

Относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект 

„Нови възможности за грижа”. 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 161 от 

11.12.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”), след 

проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 

и ал.2 от ЗМСМА, 

РЕШИ: 

1. Общински съвет Девин – дава съгласие да бъде ползван временен 

безлихвен заем в размер на 35 818.06 лв. (тридесет и пет хиляди осемстотин и 

осемнадесет лева и шест стотинки)  за изпълнение на проект «Нови възможности за 

грижа», финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 

2014-2020 г. 

2. Средствата да бъдат взети от възстановеното ДДС от НАП за 

получените от община Девин доставки на стоки или услуги за изграждане на ВиК 

системи и съоръжения. 

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

30.04.2016 г. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16  

Гласували „за“ – 15 

Не гласувал – 1  

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 30 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

 

Относно: Разпореждане с общински движими вещи. 
 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 162 от 

12.12.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”), след 

проведени разисквания и поименно гласуване, на основание, чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, 

РЕШИ: 

 Общински съвет - Девин дава съгласие за провеждане на публичен търг с 

явно наддаване за продажбата на движими вещи  частна общинска собственост 

съгласно приложената пазарна оценка и списък. 

 
 Първоначалните цени са без ДДС. 
 

Мотиви: ще се подобри стопанисването на вещите в общината. 
 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16  

Гласували „за“ – 16 

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ№ 31 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

Отностно: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Девин. 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 163 от 

15.12.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”), след 

проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, 

РЕШИ: 

I. Изменя и допълва Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Девин, както следва:  

В Глава втора, Раздел I – „Данък върху недвижимите имоти” се създава нова 

ал. 4 на чл. 7, която гласи: 

„Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. 

включително.” 

Преходни и заключителни разпоредби 

Параграф 8 Изменението и допълнението на Наредбата е прието от Общински съвет 

– Девин с Решение № 31 от 22.12.2015г.взето с Протокол № 5. 

Параграф 9 Изменението и допълнението на Наредбата  влиза в сила от деня 

на приемането му. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16 

Гласували „за“ - 16  

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 32 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

 

Относно: Изменение и допълнение на наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в община 

Девин. 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 164 от 

15.12.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”), след 

проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, 

във връзка с чл.71а от ЗМДТ, 

РЕШИ: 

Изменя и допълва наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги в община Девин в сила от 01.01.2016г., както следва: 

ЧЛ.19 се отменя и на негово място се създава нов член. 

Ал.1 данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е 

дължим. 

Ал.2  на предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка от 5 на сто. 

Чл.24а се отменя и на негово място се създава нов член 

Ал.1 не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 

молитвените домове, храмове и манастири в които се извършва богослужебна 

дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с 

поземлените имоти, върху които са построени. 

Ал.2 Освобождаването по ал.1 е при условие, че имотите не се ползват със 

стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  
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Гласували „за“ - 16  



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 33 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

 

Относно: 1.Приемане на План-сметка за необходимите средства по дейност 

„Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на територии за 

обществено ползване ” за 2016 г. 2.Определяне размера на такса 

„Битови отпадъци” за 2016г. на територията на Община Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 165 от15.12.2015г 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК: 

„Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”), след проведени 

разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.66 от 

ЗМДТ, 

РЕШИ: 

1. Общинският съвет приема План-сметка за необходимите средства за 

дейност “Сметосъбиране,извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване" за 

2016г./Приложение №1/. 

2. Общинският съвет одобрява размера на такса битови отпадъци за 2016г. 

/не се променя ,запазва се размера на таксата за ТБО от 2015г./.Приложение №2/. 
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Председател на Общински съвет – Девин 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ№ 34 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

 

Относно: Предложение за изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги  в община 

Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 166 от 

15.12.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”), след 

проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21,ал.1,т.7 ал.2и 

чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл.9 от Закона за местните данъци и такси , 

РЕШИ: 

1. Приема изменение на Наредбата за определяне и администриране на 

местни такси и цени на услуги  в община Девин, както следва: 

1.1. Изменя чл.32, както следва:  

Било: Чл. 32. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други 

общински терени за временно разполагане на строителни материали, дърва, 

машини, съоръжения инвентар, фургони и други без търговско предназначение се 

събира такса на кв.м в зависимост от зоната и поотделно за гр.Девин и селата. 

Става: чл.32, (1)За ползване на тротоари, площади, улични платна и други 

общински терени за временно разполагане на строителни материали,машини, 

съоръжения инвентар, фургони и други без търговско предназначение след 

15/петнадесет /дни и дърва/от датата на превозния билет-тридесет дни/,след 

разрешение/съгласуване/ от община Девин,   се събира такса на кв.м.в зависимост 

от зоната и поотделно за гр.Девин и селата./Приложение №3/. 

(2)Не се допуска ползването на тротоари, площади, улични платна и други 

общински терени за временно разполагане на строителни материали, дърва, 

машини, съоръжения инвентар, фургони и други без търговско предназначение за 

периода 15 ноември до 31 март,ако затрудняват нормалната пропускателна  

способност и безопасност по  улиците и тротоарите в община Девин или създават 

условие за ПТП. 

2.Изменя Приложение №3,в Раздел II в т.2,/ добавя  т.2.9/,както следва: 
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Било: 

 
2 

РАЗДЕЛ ІІ    (изм. и доп. с Решение № 61 от 17.05.2011 г.)         
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ТРОТОАРИ, 
ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПАНАИРИ И ТЕРЕНИ С ДРУГО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   
2.1 За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска 

продукция, в т.ч. и такса „отпадъци” за извършване на търговия на 
открито – на линеен метър фронтално: 

  

А. На ден:   

- в гр. Девин ( закрити площи) 2.00  лв. 

- в гр. Девин (открити площи) 1.20  лв. 

- в населените места на общината 1.00  лв. 

 

 

- за производител 1.00  лв. 

Б. На месец:   

- в гр. Девин (закрити площи) за 1 маса 60.00 лв. 

- в населените места в общината 36.00 лв. 

- за производител 24.00 лв. 

2.2 За продажба с кола, впрегната с добитък -на ден:   

- в гр. Девин 5.00 лв. 

- в населените места на общината 4.00 лв. 

- за производител 4.00 лв. 

2.3 За продажба с лек автомобил – на ден:   

- в гр. Девин 12.00 лв. 

- в населените места на общината 6.00 лв. 

- за производител 4.80 лв. 

2.4 За продажба с товарен автомобил или ремарке -на ден:   

- в гр. Девин 24.00 лв. 

- в населените места на общината 18.00 лв. 

- за производител 12.00 лв. 

2.5 За ползване с цел търговия с промишлени стоки таксата се събира 
в увеличен размер – пъти по-висок от размера на таксата по т.2.1. 

2 пъти 

2.6 Месечна такса за търговия с промишлени стоки и запазено място 48.00  лв. 

2.7 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени 
за търговска дейност на открито за разполагане на маси, столове 
до заведения за хранене и развлечение и други дейности се 
събира такса за квадратен метър: (изм. и доп. с Решение № 61 от 
17.05.2011 г.) 

  

А. На ден:   

- в гр. Девин, І-ва зона 0.60 лв. 

- в гр. Девин, ІІ-ра зона 0.50 лв. 

- в населените места на общината 0.30 лв. 

Б. На месец: (изм.  с Решение № 61 от 17.05.2011 г.)   

- в гр. Девин, І-ва зона 3.50 лв. 

- в гр. Девин, ІІ-ра зона 3.00 лв. 
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- в населените места на общината 2.00 лв. 

За ползване на места, върху които са организирани панаири, 
събори и празници за продажба на стоки- на квадратен метър на 
ден: 

  

- в гр. Девин 2.40 лв. 

- в населените места на общината 1.80 лв. 

- за производител 1.20 лв. 

2.8 

За ползване на лични платна и други за престой на автобуси за 
пътнически превоз за кв. м. за месец (нова, приета с Решение № 
61 от 17.05.2011 г.) 

 

- в гр. Девин, ІІ зона  0.30 лв. 

- в населените места на общината  0.20 лв. 

 
Става: 

 
2 

РАЗДЕЛ ІІ    (изм. и доп. с Решение № 61 от 17.05.2011 г.)         
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ТРОТОАРИ, 
ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПАНАИРИ И ТЕРЕНИ С ДРУГО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   
2.1 За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска 

продукция, в т.ч. и такса „отпадъци” за извършване на търговия на 
открито – на линеен метър фронтално: 

  

А. На ден:   

- в гр. Девин ( закрити площи) 2.00  лв. 

- в гр. Девин (открити площи) 1.20  лв. 

- в населените места на общината 1.00  лв. 

 

 

- за производител 1.00  лв. 

Б. На месец:   

- в гр. Девин (закрити площи) за 1 маса 60.00 лв. 

- в населените места в общината 36.00 лв. 

- за производител 24.00 лв. 

2.2 За продажба с кола, впрегната с добитък -на ден:   

- в гр. Девин 5.00 лв. 

- в населените места на общината 4.00 лв. 

- за производител 4.00 лв. 

2.3 За продажба с лек автомобил – на ден:   

- в гр. Девин 12.00 лв. 

- в населените места на общината 6.00 лв. 

- за производител 4.80 лв. 

2.4 За продажба с товарен автомобил или ремарке -на ден:   

- в гр. Девин 24.00 лв. 

- в населените места на общината 18.00 лв. 

- за производител 12.00 лв. 

2.5 За ползване с цел търговия с промишлени стоки таксата се събира 
в увеличен размер – пъти по-висок от размера на таксата по т.2.1. 

2 пъти 
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2.6 Месечна такса за търговия с промишлени стоки и запазено място 48.00  лв. 

2.7 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени 
за търговска дейност на открито за разполагане на маси, столове 
до заведения за хранене и развлечение и други дейности се 
събира такса за квадратен метър: (изм. и доп. с Решение № 61 от 
17.05.2011 г.) 

  

А. На ден:   

- в гр. Девин, І-ва зона 0.60 лв. 

- в гр. Девин, ІІ-ра зона 0.50 лв. 

- в населените места на общината 0.30 лв. 

Б. На месец: (изм.  с Решение № 61 от 17.05.2011 г.)   

- в гр. Девин, І-ва зона 3.50 лв. 

- в гр. Девин, ІІ-ра зона 3.00 лв. 

- в населените места на общината 2.00 лв. 

За ползване на места, върху които са организирани панаири, 
събори и празници за продажба на стоки- на квадратен метър на 
ден: 

  

- в гр. Девин 2.40 лв. 

- в населените места на общината 1.80 лв. 

- за производител 1.20 лв. 

2.8 
За ползване на лични платна и други за престой на автобуси за 
пътнически превоз за кв. м. за месец (нова, приета с Решение № 
61  

 

 

от 17.05.2011 г.)  
  
- в гр. Девин, ІІ зона  0.30 лв. 

- в населените места на общината  0.20 лв. 

  

2.9 

За ползване на тротоари, площади, улични платна и други 
общински терени за временно разполагане на строителни 
материали,машини, съоръжения,инвентар,фургони и други след 
15/петнадесет/дни без търговско предназначение и  дърва/от 
датата на превозния билет-тридесет дни /, се събира такса за 
квадратен метър:  

 

На ден:  

- в гр. Девин, І-ва зона 0.60 лв. 

- в гр. Девин, ІІ-ра зона 0.50 лв. 

- в населените места на общината 0.30 лв. 

 На ден за дърва:  

  - в гр. Девин 0.10 лв. 

 - в населените места на общината 0.05 лв. 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 35 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

 

Относно: Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 
2015 година. 

 
Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 168 от 15.12.2015г 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище на ПК: 

„Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”), след проведени 

разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и във 

връзка с чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публични 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, 

 
РЕШИ: 

 

1. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2015 

год., съгласно приложение №1.1, 1.2 ,2.1, 2.2 и 2.3. 

2. Актуализира инвестиционната програма за 2015 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14. 

3. Актуализира приходите и разходите на ОП „БКС-Девин”, съгласно 

приложение №22. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 36 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

 

Относно: Определяне размера на възнагражденията на кмет на общината и 

кметове на кметства. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 169 от 

15.12.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”), след 

проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.2, т.4 и чл.8, 

ал.2 от Постановление на Министерски съвет №67/14.04.2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации и дейности, 

РЕШИ: 

1. Определя индивидуалния размер на основните месечни заплати на кмет 

на Община Девин и кметове на кметства от избори 2015 г., считано от деня на 

встъпване в правомощия, както следва: 

 
 

№ 
по 
Ред 

Кметство Име, презиме и 
фамилия 

Длъжностно 
наименование 

ОМЗ 
/лв./ 

1. гр. Девин Красимир Росенов 
Даскалов 

Кмет на община 2400 

2. с. Беден Захари Самуилов 
Стоилов 

Кмет на кметство с 
население до 500 души 

840 

3. с. Брезе Румен Живков 
Чавдаров 

Кмет на кметство с 
население до 500 души 

616 

4. с. Грохотно Фани Чавдарова 
Василева 

Кмет на кметство с 
население от 501 до 
2500 души 

924 

5. с. Гьоврен Шукри Джамалов 
Саидов 

Кмет на кметство с 
население от 501 до 
2500 души 

945 

6. с. Триград Цветан Симеонов 
Славков 

Кмет на кметство с 
население от 501 до 
2500 души 

854 

7. с. Жребево Красимир Тодоров 
Балталийски 

Кмет на кметство с 
население до 500 души 

674 

8. с. Михалково Василка Димитрова 
Бечева 

Кмет на кметство с 
население до 500 души 

701 
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9. с. Лясково Росен Стоянов 
Войводов 

Кмет на кметство с 
население от 501 до 
2500 души 

667 

10. с. Стоманево Тюркян Ахмед Гаази Кмет на кметство с 
население до 500 души 

701 

11. с. Селча Венелин Росенов 
Иванов 

Кмет на кметство с 
население от 501 до 
2500 души 

728 

12. С. Осиково Велин Крушков 
Палигоров 

Кмет на кметство с 
население от 500 души 
до 2500 души 

704 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 37 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

 

Относно: Предложение за промяна на Наредба №1 за поддържане и 

опазване на обществения ред в община Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 170 от 

16.12.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” („ОМДСТК”), 

след проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21,ал.1,т.23, ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

РЕШИ: 

1. Приема изменение на Наредба №1 за поддържане и опазване на 

обществения ред в община Девин, както следва: 

1.1. Изменя чл.20,ал.5 както следва:  

Било: Забранява се : 

(1) Транспортирането на селскостопански животни от превозвачи без лиценз 

за превоз от НВМС. 

(2) Транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, 

а за едрите преживни и чифтокопитни животни без ветеринарномедицински паспорт. 

(3) Събирането и съхранението на животинска тор и други отпадъци в 

застроените дворищно регулационни парцели на разстояние по-малко от 3 метра от 

външната и вътрешната регулационна линия извън септични ями и без да е покрита 

с полиетилен. 

(4) Развеждането на диви животни по улиците, площадите и други публични 

места на територията на Община Девин с цел представление или търговия. 

(5) Прокарването на стада и единични животни по централната градска част. 

Става: чл.20,ал.5 : 

Т.1. Прокарването на стада и единични животни по централната градска 

част. 
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Т.2.Движението на каруци,които не са регистрирани по надлежния ред в 

община Девин. 

Т.3.Движението на каруци без налични-торба или престилка за събиране на 

животинската тор. 

Т.4.Пашуването на животни по парковете,алеите и градините в гр.Девин. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16 

Гласували „за“ - 16  

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 38 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

 

Относно: Разпореждане с общински движими вещи /Инертен материал/. 
 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 133 от 

12.11.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”), след 

проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС, 

РЕШИ: 

Общински съвет - Девин дава съгласие за провеждане на публичен търг с 

явно наддаване за продажба на движими вещи  частна общинска собственост 

/инертен материал/, съгласно приложената пазарна оценка – 5,00 лв. за 1 м3 

материал. 

 
Първоначалните цени са без ДДС. 

 
 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16 

Гласували „за“ - 16  

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 39 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

 

Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към общински съвет – Девин. 
 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 145 от 

20.11.2015г на Председателя на Общински съвет - Девин – Руси Вадимов Чаушев и 

становище на ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология.” („ЗСПЕ”), след 

проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за 

местно самоуправление и чл.170 от Закона за изпълнение на наказанията и 

задържането под стража, 

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Девин създава Наблюдателна комисия към общински 

съвет – Девин в състав: 

 

Дияна Асенова Чаушева – Председател на комисията /общински съветник/. 

Владимир Стефанов Митев – Зам.председател /общински съветник/. 

Севдалина Чавдарова Брезалиева – Секретар /общински съветник/. 

Лили Вилиева Чаушева – секретар на МКБППМН 

Филка Попова –Андреева – инспектор в звено Девин, сектор „Пробация” 

 

2. Задължава Председател на комисията да организира изготвянето на 

правилник за организацията и дейността  на Наблюдателната комисия при общински 

съвет – Девин и го приложи за приемане от общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16 

Гласували „за“ - 15 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 40 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

 

Относно: Предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІV – 815 , кв. 

65 по ПУП на гр.Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 175 от16.12.2015г 

на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становища на ПК: 

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

„Устройство на територията” („УТ”), след проведени разисквания и поименно 

гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС , чл.32, 

ал.1, т.2 от Наредба №2 на община Девин и § 8 оп ПР на ЗУТ, 

РЕШИ: 

Дава съгласие да бъдат продадена общинската част от УПИ- ІV, кв.65 по ПУП 

на гр.Девин имот с кадастрален номер 20465.504.815 по кадастрална карта на 

гр.Девин с площ 107 кв.м. и цена 4 660 лв. без ДДС, АОС № 2475/2015г. на 

съсобствениците ЕВН България Елекроразпределение ЕАД ЕИК 115552190. 

 

Мотиви: ще се повиши ефективността при стопанисване на общинските 

имоти. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16 

Гласували „за“ - 16  

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 41 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

 

Относно: Предоставяне  безвъзмездно право на управление. 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 176 от 

16.12.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”), след 

проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, чл.12, ал.1, от ЗОС и чл.7, ал.1 от Наредба №2 на община Девин във връзка 

с чл.8, ал.1 от ЗОС, 

РЕШИ: 

 
Общински съвет - Девин учредява безвъзмездно право на управление за ст. 

№1, ет.ІІ с площ 16 кв.м. в Дом на културата гр.Девин, сграда с кадастрален номер 

20465.287.1 по кадастралната карта на гр.Девин за срок от 5г. на МКБППМН. 

 

Мотиви: подобри работата на МКБППМН 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16  

Гласували „за“ - 15  

Не гласувал - 1 

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

web site: www.devin.bg 

РЕШЕНИЕ № 42 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 22.12.2015г., Протокол № 5 

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Девин с проект 

„Детска градина в УПИ XII, кв. 49, кв. „Люляк", гр. Девин - 

реконструкция и преустройство на кухня с котелно за разширение на 

Център за обществена подкрепа”, по проект „Красива България”, 

мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”. 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 177 от 

18.12.2015г на Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становище 

на ПК: „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”), след 

проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 

и ал.2, във връзка с чл.20 от ЗМСМА, 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства пред Министерството на 

труда и социалната политика, проект „Красива България”, мярка М02 „Подобряване 

на социалната инфраструктура” с проектно предложение „Детска градина в УПИ XII, 

кв. 49, кв. „Люляк", гр. Девин - реконструкция и преустройство на кухня с котелно 

за разширение на Център за обществена подкрепа”.  

2. Одобрява сумата в размер на 60 000 лв. /шейсет хиляди лева/ за 

съфинансиращ дял на община Девин, в случай че проект „Детска градина в УПИ XII, 

кв. 49, кв. „Люляк", гр. Девин - реконструкция и преустройство на кухня с котелно 

за разширение на Център за обществена подкрепа” бъде одобрен за финансиране от 

Министерство на труда и социалната политика, проект „Красива България”. 

3. Възлага на Кмета на община Девин да предприеме и извърши всички 

действия по изпълнение на решението. 

 
 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 16  

Гласували „за“ - 15  

Не гласувал - 1 


	Решение 23
	Решение 24
	Решение 25
	Решение 26
	Решение 27
	Решение 28
	Решение 29
	Решение 30
	Решение 31
	Решение 32
	Решение 33
	Решение 34
	Решение 35
	Решение 36
	Решение 37
	Решение 38
	Решение 39
	Решение 40
	Решение 41
	Решение 42

