
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 157 

от 24.10.2018 г. 

 

Изменение на Решение №158 от 30.11.2017 г. на Общински съвет – Девин 

във връзка с даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от 

Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Повишаване на енергийната 

ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура – 

Обединено детско заведение „Здравец” и Обединено детско заведение 

„Изворче” – гр.Девин” 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА,  във връзка с  чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл.79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Изменя свое Решение №158 от 30.11.2017 г.  по т.2 в частта вид на дълга 

и условия на погасяване, както следва: 

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

• Условия за погасяване – до 25.10.2019 г. 

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

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

24.10.2018 г., Протокол №15, т. 1, ДЗО - 166/15.10.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 158 

от 24.10.2018 г. 

 

Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на Община 

Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и 

общинските предприятия 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 51 - 54а от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл.8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК, при спазване на 

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

от ЗНА,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема Наредба за упражняване правата на собственик на Община Девин 

в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия, 

която е неразделна част от настоящото решение. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

24.10.2018 г., Протокол №15, т. 2, ДЗО - 167/15.10.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 159 

от 24.10.2018 г. 

 

Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVII-192, УПИ 

XXXVI-193  и промяна на улична регулация от о.т. 1568+32 през о.т. 269Б, 

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

гр. Девин, община Девин. 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  
 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

  
 

1.Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVII-192, УПИ XXXVI-

193  и промяна на улична регулация от о.т. 1568+32 през о.т.269Б, о.т. 269А, о.т. 

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

Девин. 

 

         2. Одобрява задание, съгласно чл.125 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 

XXXVII-192, УПИ XXXVI-193  и промяна на улична регулация от о.т. 1568+32 през 

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

на гр. Девин, община Девин. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

24.10.2018 г., Протокол №15, т. 3, ДЗО - 168/15.10.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 160 

от 24.10.2018 г. 

 

Върнато за ново обсъждане Решение 152 от 25.09.2018 г. по Протокол № 14  

на Общински съвет гр. Девин. 

 

 На основание чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Отменя решение № 152 от 25.09.2018 г. на Общински съвет  - Девин 

  
 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

24.10.2018 г., Протокол №15, т. 4, ДЗО - 169/15.10.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 161 

от 24.10.2018 г. 

 

Изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 

01610169/01.12.2008 г. за водовземане на минерална вода – от находище 

Беденски бани, община Девин, област Смолян на „ИСА - Инженеринг” ЕООД 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 133, ал.9 от ПЗР към ЗИД на 

Закона за водите във връзка с чл.52, ал.1, т.3, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2 и чл.57, 

ал.1, т.3 от Закона за водите,       

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Продължава срока на действие  на Разрешително  № 01610169 / 

01.12.2008 г. за водовзмемане на минерална вода от съществуващо водовземно 

съоръжение Сондаж № 4, с титуляр „ИСА Инженеринг” ЕООД, със седалище и адрес 

на управление – гр. София, бул. „Мария Луиза” № 57, за  обект СПА център  

„Исмена” на територията на УПИ ХІІ – 1626, 1627, кв.68 по ПУП на гр. Девин, 

община Девин, област Смолян  до 01.12.2028 г. 

 

 2. Дава съгласие за изменение на разрешително    № 01610169 / 01.12.2008 

год.  за водовзмемане на минерална вода от находище  Беденски бани, Сондаж № 4 

м. Беденски бани, община Девин, област Смолян на „ИСА Инженеринг” ЕООД, със 

седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Мария Луиза” № 57, за  обект 

СПА център  „Исмена” на територията на УПИ ХІІ – 1626, 1627, кв. 68 по ПУП на 

гр.Девин, община Девин в частта: 

-  разрешен дебит от 0,3 л/с става 0,504 л/с. 

- разрешен годишен воден обем от 9460,8 м3/годишно се увеличава на 

15 897,5 м3/годишно. 

  

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

24.10.2018 г., Протокол №15, т. 5, ДЗО - 170/15.10.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 162 

от 24.10.2018 г. 

 

Учредяване на отстъпено право на строеж върху общински парцел за 

построяване на социално жилище. 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.49 „а”, ал.1 от ЗОС   
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
  

1.Прехвърля от раздел III - ОПС  в нов раздел III „а”,  - ОПС  отредени за 

изграждане на социални жилища от „Програмата за разпореждане и управление но 

общинска собственост за 2018 г.”, парцел частна общинска собственост с 

идентификатор № 73105.501.62,  УПИ-ХХІІ, кв. 2, с. Триград. 

 

2.Учредява  възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж, без търг или 

конкурс, върху парцел частна общинска собственост с идентификатор № 

73105.501.62, УПИ ХХII, кв. 2 по кадастрална карта на с. Триград, община Девин, 

обл.Смолян. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на 

трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м.,  с площ 650 кв.м. на Емил Веселинов 

Александров от с. Триград за сумата от 1 435.20 лв. /хиляда четиристотин тридесет 

и пет лева и 20 ст./ без ДДС. Сумата е определена въз основа на данъчната оценка 

на парцела, тъй като пазарната оценка е по-ниска от данъчната. Парцела е актуван 

с АОС № 2628/04.10.2018 г. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на          

24.10.2018 г.,  Протокол №15, т. 6, ДЗО - 171/16.10.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 163 

от 24.10.2018 г. 

 

Наредба  за  изменение  и  допълнение  на  Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 

община Девин 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.7, и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, и чл.8, ал.6 от Закона 

за местните данъци и такси  

 

ОБЩИНСКИЯ  СЪВЕТ  РЕШИ: 
 

 
Приема Наредба  за  изменение  и  допълнение  на  Наредбата за 

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

Девин, съгласно приложението. 

 

  

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на          

24.10.2018 г.,  Протокол №15, т. 7, ДЗО - 172/17.10.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 164 

от 24.10.2018 г. 

 

Разглеждане на проект за частична промяна на ПУП-ПУР на ул. 

”Гимназиална” от о.т. 1243, през о.т. 1242 до о.т. 1241 и от о.т. 1240 до о.т. 

1240+100 и при о.т. 44 и от о.т. 42 до о.т. 41 и о.т. 39 на ул. „Освобождение” 

гр. Девин. 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124 б, 

ал.1, във връзка с чл.124а, ал.7, чл.134, ал.2, т.6 и чл.125 от ЗУТ  

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

1.Одобрява частична промяна на ПУП-ПУР на ул.”Гимназиална” от о.т.1243, 

през о.т. 1242 до о.т. 1241 и от о.т. 1240 до о.т. 1240+100 и при о.т. 44 и от о.т. 42 

до о.т. 41 и о.т. 39 на ул.”Освобождение” – гр. Девин. 

 

 

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на          

24.10.2018 г.,  Протокол №15, т. 8, ДЗО - 173/17.10.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 165 

от 24.10.2018 г. 

 

Разглеждане на предложение и издаване на разрешение за изработване на 

проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 20465.157.16, м. „Хумата”,           

гр. Девин. 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, 

ал.1, във връзка с чл.124а, ал.7, чл.134, ал.2, т.6 и чл.125 от ЗУТ 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на 

ПИ 20465.157.16, м.”Хумата”, гр. Девин, за жилищно строителство и обособяване на 

улица през ПИ 20465.157.17 – общинска собственост. 

 

2. Издава разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране 

на ПИ 20465.157.16, м. ”Хумата”, гр. Девин, за жилищно строителство и обособяване 

на улица през ПИ 20465.157.17 – общинска собственост. 

 

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на          

24.10.2018 г.,  Протокол №15, т. 9, ДЗО - 174/17.10.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 166 

от 24.10.2018 г. 

 

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.493.1.56  

гр. Девин, ул.”Родопи” №20 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС,   
 
 

     ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 

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

отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул. 

«Родопи» №20, кв. 25, УПИ VIII, самостоятелен обект в сграда с идентификатор   № 

20465.501.493.1.56, по кадастрална карта на гр. Девин, община Девин, обл. Смолян, 

с площ от 122.50 кв. м., с начална тръжна наемна цена от 220.50 лв.  за срок от 10 

години. 

2. Възлага  на кмета да извърши всички необходими процедури по 

изпълнение на решението. 

 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на          

24.10.2018 г.,  Протокол №15, т.10, ДЗО - 175/19.10.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 167 

от 24.10.2018 г. 

Отпускане на еднократна финансова помощ на ученици от  

СУ „Христо Ботев”, гр. Девин 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1, т.1 

и чл.7, т.2 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители 

на Община Девин 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000.00 /хиляда/ лева 

на ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Девин, съгласно приложения списък. 

 

  2.Средствата да бъдат за сметка на дейност 122, параграф 42-14 

„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”. 

 

3.Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички необходими правни 

действия по изпълнение на решението. 

 

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на          

24.10.2018 г.,  Протокол №15, т. 11, ДЗО - 176/23.10.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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