
 

 
 
 

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 № 1 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Приемане на механизъм по критерии и показатели за разпределение на 

държавната субсидия за нерентабилните междуселищни пътнически 

превози между превозвачите на територията на община Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 159 от 04.12.2015 

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

„Устройство на територията” („УТ”) и ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и 

програми” (БФЕФП), след проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21, 

ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 57, ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за 

предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането 

на цени за обществени превози по автомобилния транспорт, предвидени в 

нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на 

обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във 

вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и издаване 

на превозни документи за извършване на превозите, обнародвана в ДВ бр. 

51/07.07.2015 г., 

РЕШИ: 

1. Приема механизъм за разпределение на субсидиите от Държавния 

бюджет по критерии и показатели, осигуряващи равнопоставеност между 

превозвачите. Основни показатели при разпределение на субсидиите да бъдат 

следните: 

1.1 Подлежащ на субсидиране пробег; 

1.2 Реализирана загуба в резултат от изпълнението на задължението за 

извършване на обществена услуга 

1.3 Равнище на превозната цена; 

1.4 Качество на транспортното обслужване и екологично въздействие 

върху околната среда. 
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2. Община Девин безусловно ще отказва предоставяне на субсидия в 

размер, надвишаващ нетния финансов ефект от дейността на всеки от превозвачите 

по предоставяне на обществени превози. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

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 № 2 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: ПУП – ПРЗ за имот пл. №72 в кв. 2, м. Беденски бани, община Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 171/16.12.2015 г. 

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

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

гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 3, т. 11 от 

ПОДОСНКВОА и  чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 

РЕШИ: 

Дава съгласие за промяна на улична регулация о.т. 23 до о.т. 20 по 

реализирането на място трасе и УПИ II – за почивни станции, кв. 2, с. Беденски 

бани. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

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 № 3 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Одобряване на ПУП – ПУР на с. Водни пад и обособяване на квартали, 

община Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 172/16.12.2015 г. 

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

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

гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 3, т. 11 от 

ПОДОСНКВОА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 

РЕШИ: 

Одобрява ПУП – ПУР на с. Водни пад и обособяване на квартали, община 

Девин. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

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 № 4 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

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

предложение пред Министерството на труда и социалната политика, 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9ОP001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна 

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

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 178/22.12.2015 г. 

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

„Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”) и 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, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Девин, 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проектно предложение 

пред Министерството на труда и социалната политика, процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.004 ”Услуги за 

ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 г. 

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 - 17  

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

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 № 5 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Предложение за изменение и допълнение към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 179/23.12.2015 г 

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

„БФЕФП”, след проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 

РЕШИ: 

Изменя §8 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 

Девин, както следва: 

1. Освобождават се отзаплащане на такса по чл. 60 – б, Глава II, Раздел 

IX и Приложение №4 от Наредба за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги в община Девин членовете на доброволното формирование към 

община Девин „Последните рицари” с пореден № за страната СМ – 192 – 01 за дърва 

за огрев до 10 куб. м. /иглолистни и широколистни/, добити от горски територии 

общинска собственост. 

2. Длъжниците към Община Девин, нямат право да получават съответните 

услуги при бърза и експресна поръчка. На тях може да им бъде предоставена само 

услуга, предвидена със срок за обикновена поръчка. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 



 

 
 
 

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 № 6 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 1/07.01.2016 г на 

Председателя на ОбС - Девин – Руси Вадимов Чаушев и становища на ПК „БФЕФП”, 

„УТ”, „ОМДСТК”, „ЗСПЕ”, след проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 

45, ал. 9 от ЗМСМА, 

РЕШИ: 

Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както 

следва: 

1. Отпада т. 6 на чл. 20. 

2. Ал. 3 на чл. 24 придобива следната редакция: „ Пътните и други 

разноски (разходи за телефон, организиране на приемни срещи с избиратели, 

обучения, квалификации и други дейности) направени от общински съветник във 

връзка с работата му в съвета се поемат от общинския бюджет”. 

3. От ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” (ПК 

„БФЕФП”) да се извадят следните направления и правомощия „Общинска 

собственост”, „Селско и горско стопанство” и да се добавят като такива в ПК 

„Устройство на територията” (ПК „УТ”). 

4. Променя наименованието на ПК „УТ” на ПК „Устройство на територията, 

Общинска собственост, Селско и горско стопанство” (УТОССГС). 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 



 

 
 
 

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 № 7 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Отдаване под наем на Асен Сергеев Диев от с. Лясково, община Девин на 

земеделска земя от ОПФ – имот с кадастрален №011468 намиращи се в 

землището на с. Лясково. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 2/08.01.2016 г. 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, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 

5 от ЗМСМА ,и във връзка с чл. 24А, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ и чл. 90, ал. 1 и чл. 92, ал. 

1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем от Общински поземлен фонд на 

земеделски имот с кадастрален №011468 с площ 4.820 дка. (четири декара 

осемстотин и двадесет кв. м.) начин на трайно ползване – нива в местността 

„Сребърница”, землище с. Лясково. 

2. Определя наемна цена на земеделска земя от ОПФ (нива) в размер на 

15.00 лв. (петнадесет лева) за 1,0 дка. (един декар) за всички категории. 

3. Упълномощава Кмета на община Девин да сключи договор за наем с 

Асен Сергеев Диев за пет стопански години. 

Мотиви: С отдаването под наем ще се подобри ефективното стопанисване на 

имотите. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

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 № 8 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Изменение на Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ 

на жители на община Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 4/11.01.2016 г. на 

Наташа Владимирова Василева общински съветник при ОбС – Девин и становище на 

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

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

РЕШИ: 

1. Приема изменение на Правилник за отпускане на еднократна 

финансова помощ на жители на община Девин в сила от 31.03.2014 г., както следва: 

Постоянна комисия по „Здравеопазване, социална политика, образование, 

младежки дейности, спорт, култура и етика” се заменя с: 

Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика. Екология”. 

2. Изменението на Правилника влиза в сила от деня на приемането му. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 16 

Не гласува – 1 
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ПРАВИЛНИК  

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА 

ОБЩИНА ДЕВИН 

Раздел І 

Общи положения 

Чл.1 (1) С този Правилник се урежда реда и начина за отпускане на 

еднократна финансова помощ за задоволяване на възникнали здравни, 

образователни, комунално-битови потребности на лица и семейства от Община 

Девин. 

(2) Правилникът има за цел: 

1. Да подпомогне жителите на Община Девин, които се нуждаят от финансова помощ 

за лечение на тежки здравословни състояния в случаи, когато те сами не могат да 

заплатят лечението си. 

2. Да подпомогне финансово сираците и децата в неравностойно положение  на 

територията на Община Девин. 

3. Да подпомогне финансово  деца с изявени дарби на територията на Община 

Девин. 

4. Да подпомогне жителите на Община Девин, които се нуждаят от финансова помощ 

в случаи на възникнали социално -битови потребности. 

Чл.2. Право на еднократна финансова помощ има всеки жител на Община 

Девин, който е с постоянен адрес на територията на общината и не разполага със 

собствени средства за решаването и отстраняването на възникналия здравословен, 

образователен и/или социално - битов проблем. 

Чл.3. (1)С решение на Общинския съвет се отпуска еднократна помощ на: 

1. Лица за задоволяване на възникнали здравни проблеми, в случай че те сами 

не са в състояние да покрият разходите по лечението.(изменен и допълнен с Р № 

131/23.06.2014 г.) 
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2. Деца в неравностойно положение. 

3. Деца с изявени дарби. 

4. Семейства и домакинства, пострадали от бедствия, аварии и пожари. 

(2) С решение на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика. 

Екология” (ЗСПЕ), (изм. с Р № 8/28.01.2016 г.), се отпуска еднократна помощ на: 

1. Лица за задоволяване на възникнали здравни и социални проблеми, в размер не 

повече от размера на минималната работна заплата за страната. (изменен и допълнен с Р 
№ 131/23.06.2014 г.). 

(3) С решение на Комисия към Общинска администрация, изградена със заповед на 

Кмета, се отпуска еднократна помощ на: (допълнен с Р № 131/23.06.2014 г.). 

1. Лица и семейства за задоволяване на неотложни социално – битови и здравни 

потребности в размер до 100 лв. . (допълнен с Р № 131/23.06.2014 г.). 

Чл.4. Еднократна помощ по чл.3, ал.1 се отпуска на лица и семейства с 

постоянен адрес  на територията на общината, след съгласуване с кмета на 

населеното място. 

Раздел ІІ 

Основания за отпускане на помощи  

Чл.5. (1) Помощите за тежки заболявания с решение на Общински  съвет  са 

следните : 

1. Еднократна помощ за животоспасяваща операция и/или лечение , извършени в 

рамките на календарната година. 

2. Еднократна помощ за закупуване на скъпоструващи лекарства и медицински 

консумативи в размер над минималната работна заплата за страната. (изменен и 

допълнен с Р № 131/23.06.2014 г.). 
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(2) Помощите за тежки заболявания с решение на ПК по ЗСПЕ, (изм. с Р № 

8/28.01.2016 г.). са следните: 

1. Еднократна помощ на лица, претърпели животоспасяваща операция и/или 

лечение, нужна за възстановяване и продължително лечение. 

2. Еднократна помощ за покриване на транспортни разходи на болно лице и 

придружителят му при извършване на животоспасяваща интервенция и лечение. 

Чл.6. Помощите за тежки здравословни състояния по този Правилник са 

индивидуални. 

Чл.7. Еднократна финансова помощ за задоволяване на  възникнали 

образователни и  битови потребности на лица по чл. 3, ал.1, т. 2  и т. 3  се 

предоставя в случаите: 

1. При смърт на  родител/и за кандидатстване във ВУЗ и/или за Абитуриентски бал и 

при започване на учебната година. ( допълнен с Р № 131/23.06.2014 г.). 

2. При успешно представяне на регионално и национално ниво и за особен принос 

на талантливи деца за участие в изяви от различен характер, допринесли за имиджа 

на  Община Девин.  

Чл.8. Еднократната финансова помощ за задоволяване на  възникнали 

комунално - битови потребности на лица по   чл. 3, ал. 1, т. 4 се предоставя за: 

 1. Възстановяване на щети от бедствия  /природни явления, инциденти и аварии/; 

 2. За осигуряване на временно жилище; 

3. За покриване на остри социални нужди /погребения/.(допълнен с Р № 131/23.06.2014 г.). 

Чл.9.  При наличие на повече от едно основание за отпускане на еднократна 

помощ  се прилага нормата за определяне на по-високия размер. 

Раздел III 

Размер на отпусканата финансова помощ 

Чл.10. Размерът на еднократна помощ за лицата по чл. 3, ал.1, т. 1, т.2 и т.3 е до 

пет  минимални работни заплати за страната.  

Чл.11. Размерът на еднократна помощ  по чл. 3, ал.1, т.4 е до 10  минимални 

работни заплати за страната. 
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Чл.12. Размерът на еднократна помощ за лицата по чл. 3, ал.2, т. 1 е до размера на 

една минимална работна заплата за страната.  

Раздел IV 

Критерии и изисквания за отпускане на еднократна помощ 

Чл.13. (1) Общи критерии и изисквания за определяне и отпускане на 

еднократна помощ на лицата са 

1. Да имат постоянен адрес на територията на Община Девин. 

2. Да разполагат за период от шест месеца назад от датата на подаването на 

молбата с месечен доход  на член от семейството под размера на минималната 

работна заплата за страната. (изменен и допълнен с Р № 131/23.06.2014 г.). 

3. Да не са получавали  и да не получават помощ на същото основание  от друг 

орган или институция в рамките на една календарна година. 

4. Безработните лица в трудоспособна възраст да са регистрирани в бюрото по труда 

и да не са отказвали предложената им работа. 

5. Поразеното жилище да е единствено за семейството, да не е застраховано в 

застрахователна институция и да има документ за собственост. 

6. Поразените стопански постройки да са само и единствено за селскостопанска 

нужда, задоволяващи потребностите на семейството на лицето и да има документ за 

собственост. 

(2) Данните по чл.13, ал.1, т.1, 3, 4, 5 и 6 се удостоверяват с декларация по 

образец - /Приложение № 1/ и  за т.4 служебна бележка от Бюро по труда. 

(3) Данните по чл.13, ал. 1, т.2  се удостоверяват с документ за дохода на всеки  от 

членовете на семейството,  в  случай че лицето работи или саморъчно написана  

декларация за доходите, в случай че не работи или е пенсионер. 

(4) Данните по чл.13, ал.1, т.5 се удостоверяват с документ за собственост на 

поразеното жилище и/или селскостопанската сграда. 

Чл.14. (1) Специални критерии и изисквания за определяне и отпускане на 

еднократна помощ на лицата в случаите по чл.5, ал.1, т.1 и т.2 са: 

1. Официално становище /епикриза/ от надлежно медицинско лице /личен лекар/ за 

наличие на  животозастрашаващо заболяване, даващо  основание за отпускане на 

помощ. 

2. Документи /рецепти, фактури и други/, доказващи извършените разходи по 

лечението. 
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3. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и тайни. 

(2) Специални критерии и изисквания за определяне и отпускане на еднократна 

помощ на лицата в случаите  по чл.5,ал.2, т.1 и т.2 са: 

1. Официално становище /епикриза/ от надлежно медицинско лице /личен лекар/ за 

извършена животозастрашаваща операция и/или лечение и нужда от продължително 

лечение  за  възстановяване, даващо  основание за отпускане на помощ. 

2. Документи, доказващи транспортните разходи. 

3. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и тайни. 

(3) Специални критерии и изисквания за определяне и отпускане на еднократна 

помощ на лицата в случаите  по чл.7, т.1 и т.2  са: 

1. Преписи от акт за смърт на родител/и. 

2. Удостоверение за внесени кандидатстудентски такси. 

3. Официално становище от учебно заведение на територията на община Девин  за 

наличието  на основание на отпускане на помощ. 

4. Официална грамота за представянето на дарбата и/или решение  на компетентния 

орган. 

(4) Специални критерии и изисквания за определяне и отпускане на еднократна 

помощ на лицата в случаите по чл.8, т.1 и т.2  са: 

1. Наличие на бедствие,  авария или  пожар, констатирани от надлежно  лице. 

2. Наличие на щета, установена от комисия от специалисти,  резултат от бедствие,  

авария или  пожар. 

3. Лицата да не са получили обезщетение от застраховка.  

4. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна. 

5. Декларация, че лицето не е в състояние само и с лични средства да отстрани 

възникналите социално - битови потребности. 

Раздел V 



7 
 

Необходими документи и ред за определяне и отпускане на еднократна 

финансова помощ 

Чл.15. Помощите за тежки заболявания се предоставят по искане на : 

1. Болното лице. 

2. В случай , че същото  не е в състояние да направи искането, последното се 

подава от родител, настойник, попечител или роднина. 

3. Законен представител – родител, настойник, попечител / от името на 

непълнолетни/. 

Чл.16. (1) Необходими документи за кандидатстване по чл. 3, ал. 1, т. 

1 и ал. 2, т.1: 

1. Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ до Общински съвет; 

2. Епикриза /медицинско удостоверение/ ; 

3. Експертно решение от ТЕЛК /РЕЛК/; 

4. Декларация по образец – Приложение №1; 

5. Документи /рецепти, фактури и други/, доказващи извършените разходи по 

лечението; 

6. Документи, доказващи транспортните разходи; 

7. Документ за дохода за предходните шест месеца; 

8. Удостоверение от Бюрото по труда за безработни; 

9. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и тайни. 

(2) Необходими  документи за кандидатстване по чл.3, ал.1, т.2 и т.3: 

1. Заявление за отпускане на еднократна помощ до Общински съвет; 
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2. Преписи от акт за смърт на родител/и; 

3. Копие от документи, удостоверяващи  внесени кандидатстудентски такси; 

4. Официално становище от учебно заведение на територията на община Девин  за 

наличието  на основание на отпускане на помощ; 

5. Официална грамота за представянето на дарбата и/или решение  на компетентния 

орган; 

6. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и тайни; 

(3) Необходими документи за кандидатстване по чл.3, ал.1, т.4: 

1. Заявление за отпускане на еднократна помощ до Общински съвет; 

2. Удостоверение за семейно положение; 

3. Декларация по образец – Приложение №1; 

4. Документ за дохода за предходните шест месеца. 

5. Удостоверение от Бюрото по труда за безработни. 

6. Протокол от специализиран орган, доказващ бедствието. 

7. Декларация, че лицето   не е получило обезщетение от застраховка.  

8. Документ /копие/ за собственост на поразеното жилище и/или селскостопанската 

сграда; 

9. Декларация, че лицето не е в състояние само и с лични средства да отстрани 

възникналите социално - битови потребности. 

10. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и тайни. 

(4) Необходими документи за кандидатстване по чл.3, ал.1, т.1: (допълнен с Р № 

131/23.06.2014 г.). 
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1. Заявление за отпускане на еднократна помощ до Кмета на Община Девин; 

2. Удостоверение за семейно положение; 

3. Документ за дохода за предходните шест месеца. 

4. Удостоверение от Бюрото по труда за безработни. 

5. Протоколи, експертни решения от ТЕЛК или ЛКК. 

6. Медицинска бележка от личен лекар. 

7. Декларации по образец. 

Чл.17. (1) Изброените документи се представят  на вниманието  на  

постоянната комисия по ЗСПЕ, (изм. с Р № 8/28.01.2016 г.). 

(2) По преценка Комисията, разглеждаща заявлението за отпускане на помощ, може 

да поиска и други документи за доказване на необходимостта от отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

 

Чл.18.  Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета на Община 

Девин, определя общия размер на средствата от собствени приходи за отпускане на 

еднократна помощ  по реда на тези правила. 

Чл.19.  (1) Заявлението за отпускане на еднократна помощ се подават до 

Общинския съвет. 

(2) Към заявлението се прилагат необходимите писмени документи, посочени в 

правилата и съобразени с основанието за отпускане на помощта, посочено в 

заявлението, както и становище от общинската администрация, относно състояние 

на средствата по §”Помощи по решение на ОбС” от общинския бюджет. 

(3)Заявлението  се разглежда от постоянната комисия  по ЗСПЕ, (изм. с Р № 8/28.01.2016 

г.).  която се произнася с решение,  в което се определя дали лицето, подало 

заявлението за помощ отговаря на критериите и изискванията за отпускане на 

еднократна помощ,  както и за размера й. 
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(4) Въз основа на предложението на постоянната комисия Общински съвет приема 

решение,  с което определя и отпуска еднократната помощ  по чл.3, ал.1, т.1, т.2, 

т.3 и т.4. 

(5) По чл.3, ал.2, т.1 членовете на комисията вземат решение с мнозинство от 

присъстващите на заседанието, с което определят размера на еднократната помощ. 

(6) Въз основа на взетото решение по чл.3, ал.2, т.1, председателят на ПК издава 

становище, което се представя в счетоводството на общината за изплащане.  

(7) Заявителите се уведомяват за решението  на Общинския съвет или ПК писмено в 

четиринадесет дневен срок. 

(8) Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на Общината издава 

заповед за изплащане на определената сума. 

Чл.20.  Лицето, на което е отпусната помощта получава същата лично, чрез 

законния си представител  или чрез пълномощник. 

Раздел VI 

Допълнителни разпоредби 

Чл. 21. На лица, неотговарящи на посочените в Правилника условия за 

отпускането на еднократна помощ , такава се отпуска само при изключително трудна 

за заявителя житейска ситуация, когато е невъзможно той сам, чрез труда си и 

притежаваното от него имущество да посрещне съответната конкретна нужда. 

Чл. 22. Членовете към ПК изготвя мотивирано становище за нуждата от 

отпускане на еднократна помощ по чл.21. 

Тези правила са приети от Общински съвет – Девин с Решение № 42 от 

31.03.2014г. и влизат в сила от датата на приемането им. 

Този Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ е изменен и 

допълнен от Общински съвет – Девин с Решение № 131 от 23.06.2014г. и 

влизат в сила от датата на приемането , изменен с Решение №8 от 

28.01.2016 г. и влиза в сила от датата на приемането му. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
От ……………………………................................…………………ЕГН……….......……………………….. 
                         /име, презиме,фамилия/ 
От ………….................................................................……………...ЕГН……………....……. 
                         /име, презиме,фамилия/ 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ/Е: 

 
       

o че съм/сме с адресна регистрация по постоянен адрес на територията на 
Община Девин:  ……………………………………………………………..;  

o че   не съм/сме получавали еднократни помощи от Дирекция “Социално 
подпомагане”; 

o че   не съм /сме получавали еднократна помощ от Агенцията по бедствия и 
аварии; 

o че   съм регистриран/на в Бюрото по труда  и не съм отказвал/ла 
предложената от там работа; 

o че  поразеното ми жилище е единствено за семейството ми и не е 
застраховано в застрахователна институция и че имам документ за 
собственост; 

o че   поразените ми селскостопански постройки са само и единствено за 
селскостопанска нужда, задоволяващи потребностите на моето семейство и 
имам документ за собственост 

o че   семейството ми се състои от:. 
1. ………………………………........................................……,ЕГН…………….........…., Акт за 
раждане №…………/……………..г. 
 
 2. ………………….......................................…………………,ЕГН………….........……., Акт за 
раждане №…………/……………..г. 
 
3. ………………………….........................................…………,ЕГН………….........……., Акт за 
раждане №…………/……………..г. 
 
4. ………………………………........................................……,ЕГН…………….........…., Акт за 
раждане №…………/……………..г. 
 
  Забележка: Вярното се маркира с кръстче. Известно ми е, че за декларирани от мен 
неверни данни нося наказателна  отговорност  по  чл. 313  от НК. 
 
 
 
 
Дата:……………..                                                    Декларатор/ри:1. ……………………… 
гр.Девин                                                                                               



 

 
 
 

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 № 9 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Разпореждане с общински имоти. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 5/12.01.2016 г. 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, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 

5 от ЗМСМА ,и чл. 62, ал. 2 от АПК, 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да бъде отстранена допусната очевидна фактическа 

грешка в номерата на имоти с пореден номер 10 и 12, като изменя свое Решение 

№114/17.09.2015 г. и за включени в „Програмата за разпореждане и управление на 

общинска собственост за 2015 г.” да се считат следните недвижими имоти – частна 

общинска собственост: 

С пореден номер 10 – земеделска земя, нива, Х-та категория при неполивни 

условия, имот с кадастрален № 20465.17.222, местност „Юрта”, гр. Девин с площ 

2.000 дка., АОС №2427/2015 г. 

С пореден номер 12 – земеделска земя, използвана ливада, Х-та категория 

при неполивни условия, имот с кадастрален № 003112, местност „Срещу селото”, с. 

Стоманево с площ 0.909 дка., АОС №2428/2015 г. 

Мотиви: ще се коригира допусната очевидна фактическа грешка. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

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 № 10 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Разпореждане с общински имоти. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 6/12.01.2016 г. 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, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 

5 от ЗМСМА ,и чл. 62, ал. 2 от АПК, 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да бъде отстранена допусната очевидна фактическа 

грешка в номерата на имоти с пореден номер 10 и 12, като изменя свое Решение 

№115/17.09.2015 г. и за обявени за продажба чрез публичен търг с явно наддаване 

да се считат следните недвижими имоти – частна общинска собственост: 

С пореден номер 10 – земеделска земя, нива, Х-та категория при неполивни 

условия, имот с кадастрален № 20465.17.222, местност „Юрта”, гр. Девин с площ 

2.000 дка., АОС №2427/2015 г. с първоначална цена 756 лева. 

С пореден номер 12 – земеделска земя, използвана ливада, Х-та категория 

при неполивни условия, имот с кадастрален № 003112, местност „Срещу селото”, с. 

Стоманево с площ 0.909 дка., АОС №2428/2015 г. с първоначална цена 630 лева. 

Мотиви: ще се коригира допусната очевидна фактическа грешка. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

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 № 11 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Придобиване на имоти. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 7/12.01.2016 г. 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, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 

5 от ЗМСМА ,и чл. 15, ал. 2 от Наредба №2 на община Девин, 

РЕШИ: 

Дава съгласие община Девин да придобие следните имоти собственост на 

Ивайло Александров Аянски: 

1. Имот с проектен №003312, м. „Балталък”, зем. С. Стоманево, 

използвана ливада, осма категория при неполивни условия, с площ 2.751 дка. и 

цена 2118 лева. 

2. Имот с проектен №002118, м. „Армана Алчака”, зем. С. Стоманево, 

нива, десета категория при неполивни условия, с площ 0.270 дка. и цена 112 лева. 

Мотиви: ще се осигури СОЗ на водоема на селото и път за м. „Армана 

Алчака”. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

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 № 12 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната 

комисия към Общински съвет Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 8/12.01.2016 г. на 

Дияна Асенова Чаушева – общински съветник при ОбС – Девин и становище на ПК 

„Здравеопазване и социална политика. Екология” (ЗСПЕ), след проведени 

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

РЕШИ: 

Приема Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната 

комисия към Общински съвет Девин. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 16 

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 № 13 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Изменение на размера на съфинансиращия дял на община Девин по 

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 № 12/18.01.2016 г. 

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

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

„Здравеопазване и социална политика. Екология” (ЗСПЕ), след проведени 

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

РЕШИ: 

1. Изменя текста на точка 2 от свое Решение №42/22.12.2015 г., както 

следва: 

Одобрява сумата в размер на 76381 лв. /седемдесет и шест хиляди триста 

осемдесет и един 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”. 

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 - 17  

Гласували „за“ – 16 

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 № 14 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Календар за културните събития и изяви в община Девин за 2016 г. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 13/18.01.2016 г. 

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

„Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” (БФЕФП) и ПК „Образование, 

младежки дейности, спорт, туризъм и култура” (ОМДСТК), след проведени 

разисквания и гласуване, на основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от 

ЗМСМА, 

РЕШИ: 

1. Утвърждава Календар за културните събития и изяви в Община Девин за 

2016 г., съгласно приложението. 

2. Определя средствата от общинския бюджет за финансиране на проявите 

от календара за културните събития и изяви в размер на 35 000 лв. /тридесет и пет 

хиляди лева/. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 

 



Традиционни културни прояви Дата и място Периодичност Организатор
От какво 
значение е 
събитието

Средства от 
общ.бюджет 

2016 г.
1 2 3 4 5

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ЯНУАРИ

Битова вечер на тема: "Зима край огнището"- песни, приказки, легенди 
и предания от моето село м. 01. 2016 г. Ежегодно НЧ - Беден, НЧ - Триград,        

НЧ - Лясково Местно

Изложба на литература по случай 168- та годишнина от рождението на 
Христо Ботев, рецитал 06.01.2016 г. Ежегодно СОУ - Девин, ОУ - Лясково, НЧ-

Селча и НЧ-Лясково Местно 50

Празнуване на Бабин ден - среща с лекарки и акушерки и присъздаване 
на обичая "Бабуване" 21.01.2016 г.

ОНЧ-Девин, НЧ-Гьоврен, НЧ-
Михалково, НЧ-Стоманево и НЧ-

Селча 
Местно 50

Конкурс за най-добра рискунка на тема "Зимна приказка" с учениците от 
ОУ "Иван Вазов" - с.Триград 23.01.2016 г. ОУ-Триград и НЧ-Триград Местно

160 години от рождението на Стоян Михайловски - литературно четене м. 01. 2016 г. НЧ-Грохотно и НЧ-Триград Местно

Конкурс за фотография, рисунка и стихотворения на тема "Зимни 
приключения" 26 - 30.01.2016 г. ОДК-Девин Местно 50

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ФЕВРУАРИ

Рецитал от стихотворения посветени на любовта от български автори 14.02.2016 г. НЧ - Грохотно Местно

138 години от рожедението на Пейо Яворов - рецитал м.ІІ.2016 г. ОУ-Гьоврен и НЧ-Гьоврен Местно

Изложба на литература за Васил Левски и отбелязване на 143 - та 
годишнина от гибелта на Апостола с рецитал и презентация 
представена от ученици 

19.02.2016 г. - Девин Ежегодно Читалища, община и училища Местно

Изложба-конкурс за изработване на мартеници от ученици, 
благотворителен базар на мартеници 15-28.02. 2016 г. Ежегодно Читалища, училища, ОДК и ЦОП-

Девин Местно

"Български шевици и плетене на една кука" - съхраняване на 
традиционни занаяти и обичаи м.02. 2016 г. Ежегодно НЧ - Стоманово Местно

Празнична вечер посветена на освобождението на България 26.02.2016 г. ОНЧ-Девин Местно

Кукерски празник "Мечкяри" в с.Осиково 27.02.2016 г. Ежегодно НЧ-Осиково Местно

КАЛЕНДАР
 ЗА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ И ИЗЯВИ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА ДЕВИН



КУЛТУРНИ ПРОЯВИ МАРТ
Ден на самодееца:

- Концертни програми на самодейци от читалищата 01.03.2016 г.          
по населени места 1500

Изложба на литература посветена на 3 март - Национален празник на 
Република България и Освобождението на България 02.03.2016 г. НЧ-Грохотно, НЧ-Гьоврен и НЧ-

Беден Местно

Честване на 3-ти март - Национален празник на Република България Ежегодно Община Девин

- Тържествен концерт и заря 03.03.2016 г.

ОНЧ "Родопска просвета" ,      
НЧ "Възраждане -1949" ,        

ОДК-Девин, СОУ "Христо Ботев", 
ПГ "А.С. Попов"

2000

- Чествания по населени места 03.03.2016 г. Читалищата в общината
Вечер посветена на жената - среща с празнична програма на жените от 
АРТ клуб "Девина" 08.03.2016 г. ОНЧ-Девин

Местно

Изложба-конкурс "Сръчна домакиня". Концертна програма 08.03.2016 г. НЧ-Беден ,  НЧ-Грохотно,        
НЧ-Гьоврен и НЧ-Селча

Местно

Празничен концерт "Подарък за мама" 08.03.2016 г. ОДК - Девин

Обичай -" 14 март" - палене на марта, прогонване на змиите 14.03.2016 г. Ежегодно
НЧ-Беден, НЧ-Грохотно, НЧ-
Осиково, НЧ-Триград и НЧ-

Гьоврен
Местно

Участие в Национален фолклорен фестивал "Орфеево изворче" м.03.2016 г.  НЧ - Михалково Местно

Празник "Пролет в село Гьоврен" - засаждане на цветя и дръвчета м.03.2016 г. НЧ-Гьоврен, ОУ-Гьоврен и ЦДГ-
Гьоврен Местно

Отбелязване "Часът на Земята" 26.03.2016 г. Ежегодно Община Девин и читалищата в 
общината Местно

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ АПРИЛ

Ден на шегата - празник за малки и големи 01.04.2016 г. Ежегодно Читалищата в общината Местно

Начионален детски конкурс "Диньо Маринов" - гр.Варна за изпълнители 
на народна музика 01 - 03.04.2016 ОДК - Девин Национално 1000

Седмица на гората 04 -10.04.2016 г. Ежегодно Община Девин Местно 1000

 - поход с ученици до местността "Вълчи камък"  НЧ-Гьоврен Местно

 залесяване на общински гори

 - конкурс за рисунка, фотография, есе и стихотворения за гората Читалищата в Общината Местно

 -концерт на самодейци от общината Читалищата в Общината

Местно

Ежегодно Читалищата в общината Местно



Международен ден на Земята -изложба от природни материали 22.04. 2016 г. Ежегодно СОУ "Хр.Ботев", ОДК-Девин и 
НЧ-Гьоврен Местно

Изложба на великденски яйца 25-30.04.2016 г. Ежегодно ОДК-Девин, НЧ-Михалково и НЧ-
Лясково Местно

Седмица на детската книга - изложби на книги,   детски рисунки,  
викторини, среща с писатели. Ревю на приказни герои представено от 
деца читатели

25 - 29.04.2016 г. Ежегодно Читалища, училища и ОДК - 
Девин Местно

Участие в Международния фолклорен фестивал "Софийска пролет" м.април 2016 г. НЧ-Настан Национално

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ МАЙ

Гергьовден - общоградски празник 06.05.2016 г. Ежегодно Община Девин, ОНЧ-Девин и 
ОДК-Девин Местно 2500

Празник на с.Брезе  06.05.2016 г. Ежегодно НЧ и Кметство - с.Брезе         Местно 1000

Представяне на обичай "Хъдерлез" 06.05.2016 г. Ежегодно НЧ - с.Грохотно и НЧ-Гьоврен Местно

Ден на ученическото самоуправление 09.05.2016 г. Ежегодно СОУ "Хр.Ботев" и Община Девин Местно

Празник на с.Грохотно 07.05.2016 г. Ежегодно НЧ и Кметство с.Грохотно       Местно 1000

Празник на с. Гьоврен 14.06.2016 г. Ежегодно НЧ и Кметство - с.Гьоврен       Местно 1000

 - Среща на изявени читалищни и културни дейци от град Девин с 
писател, член на Съюза набългарските писатели по случай Деня на 
славянската писменост и българската култура

18.05.2016 г. Ежегодно ОНЧ - Девин Местно

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост Община Девин

 - Празничен концерт 24.05.2016 г. Ежегодно ОНЧ-Девин, СОУ "Христо Ботев" 
и ПГЕ "А.С. Попов" и ОДК-Девин

 - изпращане на абитуриенти от випуск 2015/2016 г. от СОУ "Христо Ботев" и 
ПГЕ "А. С. Попов" 24.05.2016 г. Ежегодно Община Девин

- Тържества по специална програма 24.05.2016 г. Ежегодно Училища,читалища, детски 
градини Местно

- Патронен празник  на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - кв.Настан и празник на 
кв.Настан 24.05.2016 г. ОУ-Настан , НЧ-Настан и        

ОДК-Девин Местно 2000

Конкурс на тема "Почитател на книгата" 24.05.2016 г. Ежегодно НЧ - Грохотно Местно

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ЮНИ
Ден на детето 01.06.2016 г. Ежегодно Местно

Местно 1500

Община Девин читалища ДГ



- Викторина и весели състезания, изложба на тема "Творя и уча в ОДК" и 
конкурс по населени места

Патронен празник на СОУ"Христо Ботев" - гр.Девин и ОУ "Христо Ботев" 
- с. Лясково 02.06.2016 г. СОУ - Девин и ОУ - с.Лясково Местно 50

Участие в V-ти Балкански шампионат по фолклор "Евро фолк - жива 
вода 2016" 02.-12.06.2016 г. ОНЧ - Девин Национално

Празник на с.Беден 04.06.2016 г. Ежегодно НЧ и Кметство с.Беден Местно 1000

Световен ден на околната среда - беседа и поход сред природата 05.06.2016 г. СОУ и ПГЕ - Девин; 
ОДК - Девин и НЧ-Грохотно Местно

акция с доброволци

Представителна изява на кръжок "Зелено човече" м.06.2016 г. ОДК - Девин Местно

Празнуване на "Еньовден" и пресъздаване на обичая по бране на билки 24.06.2016 г. Ежегодно Община Девин и ОНЧ-Девин Местно 150

"Петровден" 29.06.2016 г. Ежегодно НЧ - Брезе и Кметство - Брезе Местно

Участие в Детски етно фестивал Минерални бани - Хасковска област м.06.2016 г. НЧ-с.Грохотно Национално

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ЮЛИ
Сборна изложба на творци в областта на изобразителното и 
приложното изкуства от град Девин и общината 08.07.2016 г. ОНЧ-Девин Местно

Руска вечер с гостуващ ансамбъл м. 07.2016 г. Ежегодно Община Девин Местно 500
Участие на самодейци в международни, национални и регионални 
фолклорни фестивали м.07.2016 г. Ежегодно Читалищата в общината

 Участие в танцов фестивал "Хоро при извора" гр.Велинград м.07.2016 г.  НЧ-Грохотно Национално

Участие на ученици от Община Девин в Лятна театрална академия 
Широка лъка м.07.2016 г. Ежегодно Община Девин, ОДК-Девин и 

ЦОП-Девин Национално

"Орфически мистерии 2016" и празник на с.Триград 30.07.2016 г. Ежегодно
Община Девин, ОДЗ, ЦДГ, СОУ - 

Девин
НЧ и Кметство с.Триград

Национално и 
Местно 1000

празник на пъстървата /състезание по риболов; номинация за рицар на 
пъстървата/ 1000

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ АВГУСТ
Празник на с.Селча и 65-годишен юбилей на НЧ "Отец Паисий-1951" - 
с.Селча 06.08.2016 г. Ежегодно НЧ и Кметство с.Селча Местно 1000

Участие в национално надсвирване на гайдари в с. Гела м.08.2016 г. Ежегодно НЧ - Михалково Национално

Община Девин, читалища, ДГ, 
ОДК и ЦОП -Девин 



Възпроизвеждане на обичая "Среде лято" - с.Триград и отбелязване на 
80-годишен юбилей на Читалище "Изгрев-1936" с.Триград 06.08.2016 г. Ежегодно НЧ и Кметство на с.Триград Местно

Празник на с.Лясково 13.08.2016 г. Ежегодно НЧ и Кметство с.Лясково Местно 1000
 Празник на с.Чуреково 13.08.2016 г. Ежегодно Кметство с.Чуреково Местно 200
Празник на с.Осиково и 10-годишен юбилей на НЧ "Съединение-2006" - 
с.Осиково 20.08.2016 г. Ежегодно НЧ и Кметство с.Осиково Местно 1000

Празник на град Девин и минералната вода 10-14.08.2016 г. Ежегодно община Девин Местно 3000

Седмица на водата 22-27.08.2016 г.
 - турнир по плуване
изработване на брошура за качествата на водата
изложба на фотоси на водопади от Девин в гр. София
 - конкурс за фотография на тема "Водата - синьото злато на Земята"
 - концерт
Празник на с.Стоманево и 70-годишен юбилей на НЧ "Светлина-1946" - 
с.Стоманево 27.08.2016 г. Ежегодно НЧ и Кметство с.Стоманево Местно 800

Участие на самодейци в международни, национални и регионални 
фолклорни фестивали м.08.2016 г. Ежегодно Читалищата в общината Местно

Вечер на талантите - Литературно-музикална програма от местните и 
гостуващите деца 31.08.2016 г. Ежегодно НЧ - Триград Местно

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ СЕПТЕМВРИ
Празник на село Михалково 03.09.2016 г. Ежегодно НЧ и Кметство с.Михалково Местно 800

Празник на село Жребово и село Кестен 03.09.2016 г. Ежегодно Кметство с.Жребово и Кметство 
с.Кестен Местно 1000

Отбелязване деня на  Съединението на България 06.09.2016 г. Ежегодно Община Девин и читалищата в 
общината Местно 50

Участие в ІХ-ти Начионален детски  и младежки фолклорен фестивал 
"Орфей пее в морето" м.09.2016 г. ОНЧ - Девин и НЧ - Грохотно Национално

Среща на юбиляри и изтъкнати читалищни дейци 16.09.2016 г. ОНЧ - Девин Местно

Честване на 20-годишен юбилей на Мъжка вокална група "Мъжки 
времена" м.09.2016 г. НЧ - Настан Местно 200

Първи учебен ден 15.09.2016 г. Ежегодно община Девин,
Училища от Община Девин Местно 500

Отбелязване Деня на Независимостта на България 22.09.2016 г. Община Девин и читалищата в 
общината Национално

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ОКТОМВРИ

2000Ежегодно
Община Девин, ОНЧ-Девин, СОУ 
"Христо Ботев", ПГ "А.С.Попов" и 

ОДК - Девин
Местно



Отбелязване деня на възрастните хора, празнуване на златни сватби, 
посещение на дълголетници 01.10.2016 г. Ежегодно НЧ - Триград и НЧ - Грохотно Местно 500

Литературна вечер посветена на творчеството на местен автор 04.10.2016 г. ОНЧ - Девин Местно 70

104 години от освобождението на град Девин и региона

 - тържествена заря проверка

 - празничен концерт

възстановка на събития

Отбелязване празника на "Света Петка" 14.10.2016 г. НЧ - Михалково Местно

Презентация на тема "Творчеството на Ран Босилек - любими герои  - в 
чест на 130 години от рождението му" 30.10.2016 г. НЧ - Триград Местно

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ НОЕМВРИ
Отбелязване Деня на народните будителите  - среща с писатели, поети и 
учители                                                            01.11.2016 г. община Девин и читалища 

в Община Девин Местно 500

Конкурс за ученическо есе, разказ и стихотворения на тема "Моята 
Родина България" 08.11.2016 г. ОНЧ - Девин Местно

Вечер посветена на ръчното плетиво 15.11.2016 г. НЧ - Триград Местно

Отбелязване Деня на семейството 21.11.2016 г. Ежегодно НЧ-Селча и НЧ-Гьоврен Местно

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ДЕКЕМВРИ

Благотворителен концерт в полза на хората с увреждания 03.12.2016 г. Ежегодно ОНЧ - Девин и НЧ-Триград Местно

Фестивал на родопската песен "С вяра в доброто и надежда в 
бъдещето" м.12.2016 г. Ежегодно НЧ - Гьоврен Местно

Изложба  на картички, рисунки, сурвачки, украса за елха и др. 
посветени на зимата, Коледните и Новогодишни празници и обичаи 12.12.2016 г. Ежегодно Читалища, училища,            

ОДК - Девин и ЦОП - Девин Местно

Конкурс за Коледно-Новогодишна украса/вътрешна и външна/ 21-24.12.2016 г. Ежегодно Община Девин Местно

Коледни и новогодишни празници:

- Празничен Коледен концерт

18.12.2016 г.

Ежегодно

Община Девин, ОНЧ - Девин, 
ОДК - Девин, ЦОП - Девин, СОУ 

"Хр.Ботев", ПГЕ "А.С.Попов", 
ОДЗ "Изворче" и ОДЗ "Здравец"

- Дефилаж на Дядо Коледа с каручка из улиците на град Девин
23.12.2016 г. Ежегодно

ОНЧ - Девин

Ежегодно

Община Девин, ОНЧ-Девин, СОУ 
"Христо Ботев" и ПГЕ "А.С. 
Попов",  ОДК-Девин и ЦОП-

Девин

310008.10.2016 г.

930Местно

Местно



- Дефилаж на Коледарска група
24.12.2016 г. Ежегодно

ОНЧ - Девин

- Коледни и новогодишни тържества по населени места
24 - 31.12.2016 г. Ежегодно

Читалища, училища и детски 
градини в Община Девин

- Посрещане на Новата 2016 година 31.12.2016 г. Ежегодно Община Девин
ОБЩО: 35000

ИЗГОТВИЛ: КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:
/СИЙКА МИХАЙЛОВА - гл.експерт "Образование и култура" /КРАСИМИР ДАСКАЛОВ/



 

 
 
 

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 № 15 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Отчет за изпълнението на План - сметката за дейностите, свързани с 

развитието на туризма в Община Девин за 2015 г. и приемане на такава за 

2016 г. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 14/19.01.2016 г. 

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

„Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” (БФЕФП) и ПК „Образование, 

младежки дейности, спорт, туризъм и култура” (ОМДСТК), след проведени 

разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, във 

връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, 

РЕШИ: 

1. Приема отчета за изпълнението на План-сметката за дейностите, за 

развитие на туризма в Община Девин за 2015 година, съгласно приложение №1. 

2. Приема План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в 

Община Девин за 2016 година, съгласно приложение №2. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 16 

Не гласува - 1 



Приложение №1

№ по 
ред Показатели Планирани Изпълнено

ПРИХОДИ                                                                                    
на основание чл.60, ал.1 от Закона за туризма

1. Туристически данък 19 500 20 523
2. Такси за категоризиране на туристически обекти 4 500,00 7  750
3. Други източници-местни такси:

3.1. Такси за реклама 2 200,00 1952
3.1.1. ДДС -366,67 -325,33
3.1.2. Корпоративен данък -36,67 -32,53

ВСИЧКО: 25 796,66 22 117

РАЗХОДИ                                             
на основание чл.60, ал.2 от Закона за туризма и чл.61р от 

ЗМДТ
1. Озеленяване - закупуване на посадъчен материал, опазване и

поддържане на зелените площи
9 000,00 4761,14

2. Санитарно-хигиенни мерки - почистване, боядисване и др. 1 000,00 1 000,00

2.1. Декаризация на тревни площи 800,00 1084,9
3. Реклама на туристически обекти в страната и чужбина

3.1. Разпространение на информация и фото-репортажи в
електронни сайтове и медии

2 592,00 1620

3.2. Изработване на рекламни материали за община Девин
/брошури, чанти, сувенири и др./

8 663,00 3691,96

3.3. Изработване и поставяне на 1 рекламно-информационна
табела и актуализиране на съществуваща

1 030,00

4. Такси
4.1. Изработване на категорийна символика на обектите 1 300,00 782,4
5. Други, в т.ч.:

5.1. Членски внос на община Девин в АСЕКОБ 1 000,00 200
5.2. Участие в  туристически изложения

2 288,41
5.3. Собствен принос на община Девин при изпълнение на проект

"Богатствата на Западни Родопи"
10 591,00 8015,48

5.4. Разходи свързани с категоризация на обектите 200,00 200
5.5. Театрални представления за деца и юноши 2 600,00 2 750

ВСИЧКО: 38 776,00 26394,29

 

ОБЩИНА ДЕВИН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА  ТУРИЗМА  
В ОБЩИНА ДЕВИН ПРЕЗ  2015 ГОДИНА

   /Ирина Юрукова/                 /Павлина Сириджанова/                                              /Красимир Даскалов/

Изготвил:                                 Ст. специалист "Бюджет и ТРЗ:                             Кмет:



Приложение №2

№ 
по 
ред

Показатели Планирани

ПРИХОДИ                                                                               
на основание чл.60, ал.1 от Закона за туризма

1. Туристически данък 17 500
1.1. Преходен остатък от 2015г 13 189
2. Такси за категоризиране на туристически обекти 5 000,00
3. Други източници-местни такси:

3.1. Такси за реклама 2 000,00
3.1.1. ДДС -334,00
3.1.2. Корпоративен данък -33,00

ВСИЧКО: 37 322,00

РАЗХОДИ                                                     
на основание чл.60, ал.2 от Закона за туризма и чл.61р от ЗМДТ

1. Озеленяване - закупуване на посадъчен материал, опазване и
поддържане на зелените площи

4 000,00

2. Санитарно-хигиенни мерки - почистване, боядисване и др. 1 000,00
3. Реклама на туристически обекти в страната и чужбина

3.1. Разпространение на информация и фото-репортажи в електронни
сайтове и медии

7 000,00

3.2. Изработване на рекламни материали за община Девин /каталози,
брошури, чанти, сувенири и др./

16 002,00

3.3. Участие на община Девин на туристически борси 4 000,00
3.4. Изработване и поставяне на информационно- рекламни материали

рекламиращи туристическите обекти
1 000,00

4. Такси
4.1. Изработване на категорийна символика на обектите 1 500,00
5. Други

5.1. Разходи свързани с категоризация на обектите 1 020,00
5.2. Мероприятия, свързани с Деня на туризма 1 800,00

ВСИЧКО: 37 322,00

/Капка Бешева-Рахнева/                                  /Красимир Даскалов/
Изготвил:                                                                      Кмет:

ОБЩИНА ДЕВИН

ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА  ТУРИЗМА  ПРЕЗ  2016 ГОДИНА



 

 
 
 

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 № 16 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Право за ползване върху общински имот. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 15/19.01.2016 г. 

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, във връзка с чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №2 

на община Девин и чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, 

РЕШИ: 

1. Учредява възмездно право на ползване върху част от общински имоти с 

кадастрални №№017177,017848 по карта на възстановената собственост на с. 

Лясково, община Девин, област Смолян с обща площ 2.000 дка. на Асен Ангелов 

Паров от с. Лясково, община Девин, област Смолян за срок от 5 години и годишна 

цена за ползване на имотите 108.00 лева. 

Мотиви: ще се подобри стопанисването на общинските имоти и подпомагане 

развитието на пчеларството в района. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

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 № 17 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Право за ползване върху общински имот. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 16/19.01.2016 г. 

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, във връзка с чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №2 

на община Девин и чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, 

РЕШИ: 

1. Учредява възмездно право на ползване на част върху общински имот с 

идентификатор 20465.99.80, и имот с идентификатор 20465.99.81 по кадастралната 

карта на град Девин, община Девин, област Смолян с обща площ 2000 кв. м. на 

Захари Ангелов Митев от град Девин, община Девин, област Смолян за срок от 5 

години и годишна цена за ползване на имотите 149.00 лева. 

Мотиви: ще се подобри стопанисването на общинските имоти и подпомагане 

развитието на пчеларството в района. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 

 



 

 
 
 

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 № 18 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Предложение за промяна на структурата и числения състав на Общинско 

предприятие „Благоустройство и комунално стопанство - Девин” град 

Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 17/19.01.2016 г. 

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 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 7 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство - Девин”, 

РЕШИ: 

1. Отменя Приложение №1 към действащия Правилник за устройството и 

дейността на ОП „БКС - Девин” прието с Решение №19/14.02.2014 г. на ОбС – 

Девин. 

2. Приема /одобрява/ ново Приложение №1 за структурата и числения 

състав на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство - Девин” 

към Правилника за устройството и дейността на ОП „БКС - Девин”, считано от 

01.01.2016 г. 

Приложение: Приложение №1 за структурата и числения състав на 

Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство - Девин” към 

Правилника за устройството и дейността на ОП „БКС - Девин” г. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

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 № 19 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Отдаване под наем на Наско Шишманов Пишимов от с. Лясково, община 

Девин, област Смолян на земеделска земя от ОПФ – имот с кадастрален № 

016373 намиращ се в землището на с. Лясково. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 18/22.01.2016 г. 

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, във връзка с чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24А, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, и чл. 90, ал. 1 

и чл. 92, ал.1 и 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем от Общински поземлен фонд 

земеделски имот с кадастрален № 016373 с площ 29.310 дка. (двадесет и девет 

декара триста и десет кв. м.), начин на трайно ползване – нива в местността 

„Бодотина” землище с. Лясково, област Смолян на Наско Шишманов Пишимов. 

2. Определя наемна цена на земеделска земя от ОПФ според 

разстоянието от населеното място в размер на 8.00 лева (осем лева) за 1.0 дка. 

(един декар) всички категории. 

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

Наско Шишманов Пишимов за срок от пет години. 

Мотиви: с отдаването под наем, ще се подобри ефективното стопанисване на 

имотите. 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 



 

 
 
 

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 № 20 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Отдаване под наем на Валентин Йорданов Ангелов от с. Лясково, община 

Девин, област Смолян на земеделска земя от ОПФ – имот с кадастрални № 

№ 016219, 016495, 016565 намиращи се в землището на с. Лясково. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 19/22.01.2016 г. 

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, във връзка с чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24А, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, и чл. 90, ал. 1 

и чл. 92, ал.1 и 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем от Общински поземлен фонд 

земеделски имоти с кадастрален № 016219 с площ 10.897 дка. (десет декара 

осемстотин деветдесет и седем кв. м.), начин на трайно ползване – нива в 

местността „Хърговица”, имот с кадастрален № 016495 с площ 9.400 дка. (девет 

декара и четиристотин кв. м.), начин на трайно ползване – нива в местността 

„Бодотина”,имот с кадастрален № 016565 с площ 15.996 дка. (петнадесет декара 

деветстотин деветдесет и шест кв. м.), начин на трайно ползване – нива в 

местността „Бодотина”, землище с. Лясково, област Смолян на Валентин Йорданов 

Ангелов. 

2. Определя наемна цена на земеделска земя от ОПФ според 

разстоянието от населеното място в размер на 8.00 лева (осем лева) за 1.0 дка. 

(един декар) всички категории. 

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

Валентин Йорданов Ангелов за срок от пет години. 
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Мотиви: с отдаването под наем, ще се подобри ефективното стопанисване на 

имотите. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 



 

 
 
 

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 № 21 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Отдаване под наем на „РАДИАЛ ТРЕНД” ЕООД ГРАД София – клон с. 

Лясково, община Столична, област София на земеделска земя от ОПФ – 

имот с кадастрален № 011138, намиращ се в землището на с. Лясково, 

община Девин. 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 20/22.01.2016 г. 

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, във връзка с чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24А, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, и чл. 90, ал. 1 

и чл. 92, ал.1 и 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем от Общински поземлен фонд 

земеделски имот с кадастрален № 011138 с площ 7.998 дка. (седем декара 

деветстотин деветдесет и осем кв. м.), начин на трайно ползване – нива в местността 

„Тъмничище”, землище с. Лясково, община Девин, област Смолян. 

2. Определя наемна цена на земеделска земя от ОПФ (нива) според 

разстоянието от населеното място в размер на 15.00 лева (петнадесет лева) за 1.0 

дка. (един декар) всички категории. 

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

Петя Тониева Цанева управител на „РАДИАЛ ТРЕНД” ЕООД за срок от пет години. 

Мотиви: с отдаването под наем, ще се подобри ефективното стопанисване на 

имотите. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 



 

 
 
 

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 № 22 

Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин,  

проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Даване на съгласие за промяна на ПУП – ПУР от о. т. 24 през о. т. 25, о. т. 

197, о. т. 196, о. т. 26 до о. т. 15 между кв. 6, кв. 12 и кв. 13 по плана на с. 

Беден, община Девин. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 21/22.01.2016 г. 

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

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

гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 3, т. 11 от 

ПОДОСНКВОА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 

РЕШИ: 

Дава съгласие за промяна на ПУП – ПУР в обхват от о. т. 24 през о. т. 25, о. 

т. 197, о. т. 196, о. т. 26 до о. т. 15 между кв. 6, кв. 12 и кв. 13 по плана на с. Беден, 

община Девин. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 



 

 
 
 

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 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Приемане на Стратегия за разпореждане и управление на общинската 

собственост за периода 2016 – 2019 г. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 22/22.01.2016 г. 

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. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от 

ЗОС, 

РЕШИ: 

Приема Стратегия за разпореждане и управление на общинската собственост 

за периода 2016 – 2019 г. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 



 

 
 
 

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 28.01.2016 г., Протокол № 1 

Относно: Приемане на Програма за разпореждане и управление на общинската 

собственост за 2016 г. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 23/22.01.2016 г. 

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, във връзка с чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

РЕШИ: 

Приема Програма за разпореждане и управление на общинската собственост 

за 2016 г. 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 



 

 
 
 

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 28.01.2016 г., Протокол № 1 

 

Относно: Приемане на бюджета на община Девин за 2016 година. 

 

Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 3/11.01.2016 г. на 

Кмета на Община Девин – Красимир Росенов Даскалов и становища на ПК  „БФЕФП”, 

ПК „ОМДСКТ”, ПК „ЗСПЕ” и ПК „УТ”, след проведени разисквания и поименно 

гласуване, основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 

от ЗМСМА и чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публични финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г., ПМС №380 от 29 декември 2015 г. за 

изпълнението на  държавния бюджет на Република България за 2016 г. и 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 бюджета на община Девин за 2016 година в размер на 9 557 139 лева, 

както следва: 

 

1.1 Всичко приходи  9 557 139 

1.1.1  Приходи за делегирани от държавата дейности 

 ( приложение 1.1) 

 

3 971 797 

1.1.1.1 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 0 

1.1.1.2 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 3 729 903 

1.1.1.3 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети  

 

0 

1.1.1.4 Друго финансиране 0 

1.1.1.5 Преходен остатък от 2015 год. съгл. приложение № 3 241 894 

1.1.2 Приходи за местни дейности (приложение№2.1) 5 585 342 

1.1.2.1 Данъчни приходи 537 500 

1.1.2.2 Неданъчни приходи 1 796 180 

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия 760 800 

1.1.2.4 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 360 900 

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи 355 682 
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1.1.2.6 Целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински 

пътища 

127 518 

 

1.1.2.7 Трансфери между бюджети (нето) 26 768 

1.1.2.8 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето) 

-149 815 

1.1.2.9 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз (нето) 

1 005 142 

1.1.2.10 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, 

включени в консолидираната фискална програма (нето)  

498 840 

1.1.2.11 Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) (-1 031 698) 

1.1.2.12  Преходен остатък от 2015 год. съгл. приложение № 3 1 297 525 

1.2 Всичко разходи 9 557 139 

1.2.1 Разходи за делегирани от държавата дейности /приложение 

№1.2 

3 971 797 

1.2.2 Разходи за местни дейности /приложение №2.2/ 5 138 203 

 в т. число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи  40 000 

1.2.3 Разходи за делегирани от държавата дейности, финансирани с 

общински приходи /приложение №2.3/ 

447 139 

 

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по общинския 

бюджет, изчислено на касова основа в размер на (- 507 721 лв.) 

2. Приема програма за капиталови разходи за 2016 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране в размер на 1 988 625 лева, съгласно 

Приложение № 14 

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

включително за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на          

483 200 лева, съгласно Приложение № 14 

2.2 Приема разчет за разходите финансирани с приходи от постъпления от 

продажба на общински нефинансови активи, съгласно приложение №15 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 година, без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, 

съгласно Приложение №16 

3.1 Определя численост на персонала за делегираната от държавата дейност  

„Общинска администрация” - 79.5 бройки 

в т.ч. за сметка на единните разходни стандарти – 49.5 бр. 

ПМС 66 – 1 бр. 

и дофинансирани за сметка на собствените приходи - 30 бр.  

3.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2016 година, 

съгласно приложение №16 
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3.3 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалища) се определя от кмета 

на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените 

размери по т.3 от настоящото решение. 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за 

4.1 Членски внос – 3 000 лв. 

4.2 Обезщетения и помощи по решение на общински съвет в размер на          

34 000 лв. и по решение на комисията назначена със заповед на кмета – 3 000 лв. 

4.3 Помощи за погребения и за други цели (за погребения – превози и др., ) -       

7 907 лв. 

4.4 Субсидии за: 

4.4.1 читалища – 141 600 лв., съгласно Приложение № 7 

4.4.2 спортни клубове – 9 600 лв., съгласно приложение №18 

4.4.3 Организации с нестопанска цел – 8 700 лв., съгласно Приложение № 19 

4.5 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.2 и 4.4 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1 СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по 

трудови правоотношения. 

5.2 Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината в размер на 8 000 лв. 

5.3 Разходи за представителни цели на кметовете и кметските наместници в 

населените места в размер на 5 600 лв., както следва 

5.3.1 кмет на с.Беден – 500 лв. 

5.3.2 кмет на с.Брезе – 500 лв. 

5.3.3 кмет на с.Гьоврен – 500 лв. 

5.3.4 кмет на с.Грохотно – 500 лв. 

5.3.5 кмет на с.Триград – 500 лв. 

5.3.6 кмет на с.Лясково – 500 лв. 

5.3.7 кмет на с.Селча – 500 лв. 

5.3.8 кмет на с. Осиково – 500 лв. 

5.3.9 кмет на с.Михалково – 400 лв. 

5.3.10 кмет на с.Стоманево – 400 лв. 

5.3.11 кмет на с. Жребево – 400 лв. 

5.3.2 кметски наместник – по 200 лв. 

5.4 Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в 

размер на 4 500 лв. 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни разходи: 
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6.1 За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 21 

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и 

извънщатния персонал на Общинско предприятие „БКС – Девин”, съгласно 

Приложение № 22. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на 447 341 лева, съгласно Приложение № 25 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за периода 2017 г. и 2018 г., по 

приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, 

съгласно Приложение №23 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 

Приложение №24 

11. Определя максималния размер на дълга, както следва 

11.1 Максималния размер на новия общински дълг за 2016 година в размер на 

798 840 лв. 

11.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2016 г. в 

размер на 0 лева 

11.3 Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2016 година в размер на 1 181 584 лева 

11.4 Намерението за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2016 г. се 

определя в размерите, съгласно Приложение №26 

12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 5 007 001 лева. 

13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат 

да бъдат поети през 2016 година в размер на 8 894 684 лева 

14. Определя размера на просрочените задължения за 2015 година, които ще 

бъдат разплатени от бюджет 2016 година в размер на 912 268 лева, съгласно 

приложение №10 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през 2016 година в размер на 228 716 лв. 

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност; 

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките 

на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите. 
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16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени 

и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

17. Възлага на кмета:  

17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп 

на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 

трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 

17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните 

отчети и обяснителните записки към тях. 

17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския 

съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на 

плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 

международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е 

част от общинския бюджет. 

18.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря 

срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2016 година. 

18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от 

ЗПФ. 

18.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

19. Упълномощава кмета: 

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 

и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове 

на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други 

източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 

общинския план за развитие.  
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19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници 

за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение №27 

 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Общ брой - 17  

Присъствали - 17  

Гласували „за“ – 17 
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