
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 108 

от 27.07.2021 г. 

 

Даване на съгласие за намаляване на продажната цена на леки автомобили, 

лекотоварни автомобили и автобуси, и бракуване на лек автомобил, 

собственост на Община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 23, ал. 3, т. 1 и чл. 46, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 2 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 

Девин,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за продажба на  следните 

моторни превозни средства, собственост на община Девин: 

1. Лек автомобил Фолксваген Транспортер, с рег. номер СМ 2024 СМ 

2. Автобус ОТОЙЛ М50.14 СКУЛ БУС, с рег. номер СМ 5280 СМ 

3. Автобус ХЮНДАЙ КАУНТИ, с рег. номер СМ 5279 СМ 

4. Лек автомобил ОПЕЛ АНТАРА, с рег. номер СМ 0960 АМ  

ІІ. Намалява с 50 % първоначалната тръжна цена на обявените за продажба 

моторни превозни средства, собственост на община Девин, както следва: 

1. Лек автомобил Фолксваген Транспортер, с рег. номер СМ 2024 СМ на цена 

979,00 (деветстотин седемдесет и девет) лева без ДДС; 

2. Автобус ОТОЙЛ М50.14 СКУЛ БУС, с рег. номер СМ 5280 СМ на цена 11 972, 

50 лв. (единадесет хиляди деветстотин седемдесет и два лева и петдесет стотинки) 

без ДДС; 

3. Автобус ХЮНДАЙ КАУНТИ, с рег. номер СМ 5279 СМ на цена 8 077,50 лв. 

(осем хиляди седемдесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС; 

4. Лек автомобил ОПЕЛ АНТАРА, с рег. номер СМ 0960 АМ  на цена 2 218,50 

лв. (две хиляди двеста и осемнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. 

IІІ. Дава съгласие да бъде бракуван лек автомобил ВАЗ 2121 „НИВА-221”, с 

рег. номер СМ 6774 АК, собственост на община Девин. 

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

процедури за изпълнение на решението, както и да издаде заповед за бракуване на 



2 
 

лек автомобил ВАЗ 2121 „НИВА-221”, с рег. номер СМ 6774 АК, ликвидирането и 

отписването му от активите на баланса на община Девин. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 1, ДЗО – 111/15.06.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 109 

от 27.07.2021 г. 

 

Предоставяне на част от имот, публична общинска собственост, за 

безвъзмездно управление на Националната агенция по приходите,  

офис Смолян 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 7,   

ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие да бъде предоставено за безвъзмездно управление на 

Националната агенция по приходите, ТД на НАП Пловдив, офис Смолян, помещение – 

стая № 4, с площ 17,5 кв. м., находящо се на етаж 3, в сграда, публична общинска 

собственост, с идентификатор 20465.504.1030.3, област Смолян, община Девин, гр. 

Девин, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 

РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър (АГКК), адрес: гр. Девин, ул. „Васил Левски“ № 1, 

функционално предназначение: друг вид обществена сграда, брой етажи 3, застроена 

площ 468 кв. м., разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.504.1030, за 

срок от 10 (десет) години. 

II. Предназначение, за което се предоставя помещението за безвъзмездно 

управление: офис за обслужване – гр. Смолян към ТД на НАП Пловдив.  

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 2, ДЗО – 112/15.06.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 110 

от 27.07.2021 г. 

 

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 119 от 16.08.2018 г., 

прието от Общински съвет – Девин, на заседание, проведено на 16.08.2018 г. 

 

На основание чл. 62, ал. 2 във връзка с чл. 74 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 

ЗМСМА, във връзка с Решение № 119/16.08.2018 г. на Общински съвет – Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение                   

№ 119/16.08.2018 г. на Общински съвет – Девин, като текстът „20465.504.848.3.9“ да 

се чете „20465.504.251.1.7.“  

II. В останалата си част Решение  № 119/16.08.2018 г. на Общински съвет – 

Девин, остава непроменено. 

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

процедури за изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 3, ДЗО – 113/17.06.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 111 

от 27.07.2021 г. 

 
Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - 

поземлен имот с идентификатор 44848.6.373, находящ се в землище на с. 

Лясково, община Девин, област Смолян 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, във връзка с чл. 90, ал. 3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
I. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на общински земеделски имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор № 44848.6.373 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Лясково, община Девин, област Смолян, одобрени със 

заповед РД-18-676/25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ           

29 310 (двадесет и девет хиляди триста и десет) кв. м., находящ се в местност 

„Бодотина”, землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян. Съседи: 

44848.6.360, 44848.6.606, 44848.6.601, 44848.6.599, 44848.6.405, 44848.6.374, 

44848.6.366, 44848.6.361, 44848.6.358, 44848.6.357. Трайно предназначение на 

територията – земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория – Х. Вид 

собственост: общинска – частна. 

II. Определя начална тръжна годишна наемна цена за имота, предмет на 

публичния търг, в размер на 773.78 лв. (седемстотин седемдесет и три лева и 

седемдесет и осем ст.), съгласно изготвена експертна пазарна оценка от лицензиран 

оценител, за срок от 5 (пет) стопански години.  

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

процедури по изпълнение на решението. 

 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 4, ДЗО – 114/17.06.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 
НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 112 

от 27.07.2021 г. 

 

Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - 

поземлен имот с идентификатор 73105.21.77 и поземлен имот с 

идентификатор 73105.12.380, находящи се в землище на с. Триград, община 

Девин, област Смолян 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Определя маломерни имоти от общински поземлен фонд, както следва:  

1. Поземлен имот с идентификатор № 73105.21.77 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Триград, община Девин, област Смолян, одобрени със 

заповед РД-18-54/12.12.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 963 

(деветстотин шестдесет и три) кв.м., находящ се в местност „Шутия мост”, землище на 

с. Триград, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 

собственост. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: Ливада. Съседи на имота: 73105.21.741, 73105.21.78, 73105.21.76, 

73105.21.75.  

2. Поземлен имот с идентификатор № 73105.12.380 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Триград, община Девин, област Смолян, одобрени със 

заповед РД-18-54/12.12.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 707 

(седемстотин и седем) кв.м., находящ се в местност „Сивин дол”, землище на с. 

Триград, община Девин, област Смолян, 10-та категория, публична общинска 

собственост. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: Пасище. Съседи на имота: 73105.12.359, 73105.501.266, 73105.12.381, 

73105.12.373, 73105.12.370, 73105.12.365. 

II. Дава съгласие за отдаване под наем на Ася Асенова Ушева, ЕГН ……………., с 

адрес с. Триград, община Девин, област Смолян, на земеделски земи, както следва:   
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1. Поземлен имот с идентификатор № 73105.21.77 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Триград, община Девин, област Смолян, одобрени със 

заповед РД-18-54/12.12.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 963 

(деветстотин шестдесет и три) кв.м., находящ се в местност „Шутия мост”, землище на 

с. Триград, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 

собственост. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: Ливада. Съседи на имота: 73105.21.741, 73105.21.78, 73105.21.76, 

73105.21.75.  

2. Поземлен имот с идентификатор № 73105.12.380 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с.Триград, община Девин, област Смолян, одобрени със 

заповед РД-18-54/12.12.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 707 

(седемстотин и седем) кв.м., находящ се в местност „Сивин дол”, землище на с. 

Триград, община Девин, област Смолян, 10-та категория, публична общинска 

собственост. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: Пасище. Съседи на имота: 73105.12.359, 73105.501.266, 73105.12.381, 

73105.12.373, 73105.12.370, 73105.12.365. 

III. Определя годишна наемна цена за ползване на земеделските земи, 

съгласно експертни пазарни оценки от лицензиран оценител, общо за заявените 

имоти от общински поземлен фонд, в размер на 36,07 лв. (тридесет и шест лева и 

седем стотинки), изчислени от сбора на наемните вноски на двата имота, както 

следва: 

1. За поземлен имот с идентификатор 73105.21.77  – 20.80 лв. (двадесет лева и 

осемдесет ст.) годишен наем. 

2. За поземлен имот с идентификатор 73105.12.380 – 15.27 лв. (петнадесет 

лева и двадесет и седем ст.) годишен наем. 

IV. Упълномощава кмета на община Девин да сключи договор за наем на 

земеделските земи с Ася Асенова Ушева, за срок от 1 (една) година. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 5, ДЗО – 115/17.06.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 
РЕШЕНИЕ № 113 

от 27.07.2021 г. 

 

Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - 

поземлен имот с идентификатор 44848.6.736, находящ се в землище на с. 

Лясково, община Девин, област Смолян 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, във връзка с чл. 90, ал. 3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на общински земеделски имот, както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор № 44848.6.736 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Лясково, община Девин, област Смолян, одобрени със 

заповед РД-18-676/25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ           

11 789 (единадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет) кв. м., находящ се в 

местност „Кабите”, землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян. Съседи: 

44848.6.699, 44848.6.723, 44848.6.732, 44848.6.741. Трайно предназначение на 

територията – земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория – Х. Вид 

собственост: общинска – частна. 

II. Определя начална тръжна годишна наемна цена за имота, предмет на 

публичния търг, в размер на 311.23 лв. (триста и единадесет лева и двадесет и три 

ст.), съгласно изготвена експертна пазарна оценка от лицензиран оценител, за срок 

от 5 (пет) стопански години.  

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

процедури по изпълнение на решението. 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 6, ДЗО – 116/30.06.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 114 

от 27.07.2021 г. 

 

Одобряване на задание и даване на разрешение за разглеждане на проект за 

ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатор 36796.1.402 и част от ПИ с идентификатор 

36796.1.601 в м. „Дало”, землище с. Кестен, община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 

7, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 125 от Закона за устройство на територията, чл. 34, 

ал. 4 и ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 1, ал. 3, т. 1,             

ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), във връзка с чл. 2, ал. 3 и чл. 17а, ал. 1 от 

Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и § 6а от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗОЗЗ,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

36796.1.402 и част от ПИ с идентификатор 36796.1.601 в м. „Дало”, землище с. 

Кестен, община Девин. 

2. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатор 36796.1.402 и част от ПИ с идентификатор 36796.1.601 в м. „Дало”, 

землище с. Кестен, община Девин. 

3. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на               

66 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 36796.1.601 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри (КККР) на с. Кестен, с начин на трайно ползване – пасище, за 

техническа инфраструктура - улица. 

4. Определя петгодишен срок на валидност на предварителното съгласие за 

промяна на предназначението на 66 кв.м. от ПИ с идентификатор 36796.1.601 по 

КККР на с. Кестен. 

5. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими процедури 

по изпълнение на решението. 
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 7, ДЗО – 117/09.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 115 

от 27.07.2021 г. 

 

Изменение на Календара за предвидените културни събития и прояви в 

Община Девин за 2021 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя Календара за предвидените културни събития и прояви в Община 

Девин за 2021 г., в частта за мероприятията Гергьовден – общоградски празник; 

Фестивал „Девин денс фест” и Празник на с. Гьоврен и Празник на град Девин и 

минералната вода, както следва: 

От 

МЕСЕЦ/ДАТА МЯСТО 

КУЛТУРНА 

ПРОЯВА 

ДЕЙНОСТ 

ОРГАНИЗАТОР/

И 

СРЕДСТВА 

ОТ 

ОБЩИНСКИ 

БЮДЖЕТ 

2021 Г. 

06.05.2021 г. 
Стадион 

гр. Девин 

Гергьовден – 

общоградски 

празник 

Община Девин и 

Общински детски 

комплекс – Девин 

3 000 

18,19 и 

20.06.2021 г. 
гр. Девин 

„Девин денс 

фест“ 
гр. Девин  

09 -11.08.2021 г. гр. Девин 

Празник на 

Девин и 

Минералната 

вода 

Община Девин 1 100 

25.09.2021 г. с. Гьоврен 

Традиционен 

празник на 

селото 

Кметство с. 

Гьоврен 
1 000 

На 

МЕСЕЦ/ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ОРГАНИЗАТОР/И СРЕДСТВА 
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ПРОЯВА 

ДЕЙНОСТ 

ОТ 

ОБЩИНСКИ 

БЮДЖЕТ 

2021 Г. 

21.07.2021 г. с. Гьоврен 

Традиционен 

празник на 

селото 

Кметство с. 

Гьоврен 
1000 лв. 

13-14.08.2021 г. гр. Девин 

Празник на 

Девин и 

Минералната 

вода 

Община Девин 4 100 

1, 2 и 3.10.2021 г. гр. Девин 
„Девин денс 

фест“ 
гр. Девин  

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

действия по изпълнение на решението. 

3. Допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл. 60, ал. 

1, предложение 2 от Административнопроцесуалния кодекс.  

 

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, за да се защити особено важен обществен интерес, във връзка с 

реализиране на Календара за културните събития и прояви в община Девин за 2021 г. 

и осигуряване на средства за провеждане на предвидените дейности. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 8, ДЗО – 118/09.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 116 

от 27.07.2021 г. 

 

Приемане на актуализация на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 година, приета с Решение № 29/22.02.2021 г., съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 9, ДЗО – 119/09.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 Приложение към Решение № 116 от 27.07.2021 г. 

 
 

 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

ЗА 2021 ГОДИНА 

Настоящата актуализация на програмата отразява намеренията на Община 

Девин за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. 

Тя съдържа: 

1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за: 

предоставяне под наем, за продажба, отстъпено право на строеж, придобиване, 

замяна и ликвидиране на съсобственост. 

2. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост. 

При изпълнението на Програмата органите на местното самоуправление и 

служителите от структурните звена на общинската администрация ще се ръководят и 

съобразяват със следните основни принципи, цели и приоритети: 

- Публичност и прозрачност при управление и разпореждане с общинските 

активи. 

- Свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на кандидатите при 

осъществяването на отделните сделки. 

- Стриктно спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове. 

- Ефективност, целесъобразност и гарантиране на обществения интерес. 

- Избор на най-подходящи процедури и способи, както и минимални 

ограничителни критерии или параметри при осъществяване на дадена сделка. 

- Постигане на висока социална и икономическа ефективност. 

 

I. Имоти за отдаване под наем: 

1. Имоти за отдаване под наем: 

А) Помещения: 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
обекта 

Описание Площ 
в 

кв.м. 

Първоначален 
месечен 
наем/лева 

1 2 3 4 5 
1. Помещение в сграда с 

идентификатор 
20465.504.26.1, 
 ул. „Явор“ № 1 
 

СКЛАД 55  
 

49.50 

2. Помещение в сграда с 
идентификатор 

СЛАДКАРНИЦА 
/всестранни дейности/ 

57  
 

102.60 
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20465.504.26.1,  
ул. „Явор“ № 1 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
3. Помещение – ул. 

„Родопи“, находящо се в 
сграда с идентификатор 
20465.502.5020.1.2 

ТОАЛЕТНА 15 16.50 

4. Помещение – парк 
„Острова“ – гр. Девин, 
сграда с идентификатор 
20465.502.5932.1 

ТОАЛЕТНА 71 99.40 

5. Част от помещение 
находящо се в сграда с 
идентификатор 
20465.502.293.4,  
гр. Девин 

За вендинг - машина 1 2.90 

6. Част от помещение 
находящо се в сграда с 
идентификатор 
20465.504.1030.3,  
гр. Девин 

За вендинг - машина 1 1.80 

 

Б) Терени: 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
обекта 

Описание Площ 
в 

кв.м. 

Първоначален 
месечен наем 

в лева 
1 2 3 4 5 
1. Терен – местност 

„Беденски бани“ № 1 
За преместваем 
търговски обект 

15 10.50 

2. Терен – местност 
„Беденски бани“ № 2 

За преместваем 
търговски обект 

15 10.50 

3. Терен – местност 
„Беденски бани“ № 3 
 

За преместваем 
търговски обект 

15 10.50 

4. Терен – местност 
„Беденски бани“ № 4 

За преместваем 
търговски обект 

15 10.50 

5. Терен – гр. Девин,  
Парк Острова, зона Б 

За преместваеми 
увеселителни обекти 

6 6.60 

6. Терен – гр. Девин,  
Парк Острова, зона А 

За преместваеми 
увеселителни обекти 

9 9.90 

7. Терен – гр. Девин,  
Ул. „Първи май“ 

ПАРКИНГ 255 375.00 

8. Терен – гр. Девин, 
площад „Игор Юруков“, 
ПИ с идентификатор 
20465.502.1498 

За поставяне на 
вендинг - машина 

8 11.20 

9. Терен – гр. Девин,  
Обект № 1, ул. 
„Освобождение“ 
ПИ20465.502.5029, 

За поставяне на 
вендинг - машина 

1 1.40 

1. 2. 3. 4. 5. 
10. Терен - част от ул. 

„Освобождение“ , 
 гр. Девин, обект № 4, 
ПИ20465.502.5029 

За вендинг - машина 1 1.40 

11. Терен - част от ПИ За вендинг - машина 1 1.40 
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20465.502.287, гр. 
Девин, ул. „Орфей“, 
Обект № 3 

12. Терен - част от 
ПИ20465.502.5029, 
витрина за сладолед, 
ул. „Освобождение“25 

За витрина за 
сладолед 

3 4.20 

13. Терен - част от 
ПИ20465.502.5029, 
Павилион за сладолед  

За павилион за 
сладолед 

5 7.00 

14. Терен - част от  
ПИ 20465.502.5048, 
площад „Възраждане“, 
гр. Девин, Обект № 6 

За вендинг - машина 1 1.40 

Очакван  приход от наем: 734.20 лв. 

В) За жилищни нужди: НЯМА  

 

II. Продажба: 

№  
по ред 

ИМОТ ПЛОЩ по 
КК 

ОПИСАНИЕ Прогнозна 
цена 

1 2 3 4 5 
1. с. Триград, ПИ с идентификатор 

73105.501.444 
672 кв. м. Незастроен 

парцел 
2688 без ДДС 

2. с. Триград, ПИ с идентификатор 
73105.501.512 

320 кв. м. Незастроен 
парцел 

1280 без ДДС 

3. Поземлен имот,  УПИ - ХII, кв. 1,  
с. Гьоврен 

925 кв. м. Застроен 
парцел 

3000 без ДДС 

4. Първи етаж/читалище/ от масивна  
Двуетажна сграда в с.Михалково, 
кв. 16, пл. № 78 

380 кв. м. Част от 
сграда 

На база 
изготвена оценка 
от лицензиран 
оценител 

5. с.Осиково ПИ с идентификатор 
54198.10.355 

5752 кв.м.  За почивен 
лагер 

 На база 
изготвена оценка 
от лицензиран 
оценител  

 

Очакван  приход от продажби: 6 968 лв. 

 

 

      III. Отстъпено право на строеж (ОПС): 
№ 
по 
ред 

ИМОТ ПЛОЩ 
по   КК 

ОПИСАНИЕ Прогнозна цена 

1 2 3 4 5 
1. ПИ 17957.501.326 , УПИ-

ІII, кв.24,  с. Грохотно 
417кв.м. Незастроен парцел 1000 без ДДС 

Общо приходи от продажба на ОПС: 1000 лв. 

IV. Отстъпено право на строеж (ОПС) отредени за изграждане на 

социални жилища: НЯМА 

V. Продажба на дялове и акции: НЯМА 
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VI. Придобиване: 

№п
о 
ред 

ИМОТ ПЛОЩ ОПИСАНИЕ лв. 

1. Част от ПИ с идентификатор 
20465.502.1520, гр. Девин 
 

65 кв. м. 
/за озеленяване/ 

3120 без ДДС 

2. Част от ПИ с идентификатор 
20465.502.245, гр. Девин 

47 кв. м. 
/за улица/ 

2 256 без ДДС 

3.  Част от ПИ с идентификатор 
18424.3.500, с. Гьоврен 

218 кв. м. 
/за гробищен парк/ 

1 727  без ДДС 

4.  Част от ПИ с идентификатор 
18424.3.502, с. Гьоврен 

159 кв. м. 
/за гробищен парк/ 

1 259 без ДДС 

5.  Част от ПИ с идентификатор 
18424.3.503, с. Гьоврен 

318 кв. м. 
/за гробищен парк/ 

2 519 без ДДС 

6. Част от ПИ с идентификатор 
03112.73.30, с. Беден 

1317 кв. м. 
/за гробищен парк/ 

10 000 без ДДС 

7.  Част от ПИ с идентификатор 
20465.502.16401 

77 кв. м. 
/за улица/ 

замяна 

 

VII. Замяна и ликвидиране на съсобственост: 

№ ИМОТ ПЛОЩ ОПИСАНИЕ Прогнозна цена 
1. ПИ с идентификатор 

20465.502.1640,  
ул. „Рожен“ 

77 кв. м. 
 

За търговия и услуги замяна 

2. ПИ с идентификатор 
20465.501.1485,  
ул. „Момчил юнак“ 

277  
кв. м. 

 

Незастроен парцел 4 458 без ДДС 

3. ПИ с пл. № 180, УПИ I , 
кв. 12, с. Осиково 

222 
кв. м. 

 

Застроен парцел 2 500 без ДДС 

 

 

VII. Земеделски земи от общинския поземлен фонд: НЯМА 

 

VIII. Земеделски земи за дарение: НЯМА 

 

Прогнозна цена на предлаганите за продажби имоти в това число по чл.35, 

ал.3 от ЗОС – 6 968 лв. /в цената не са включени имотите, чийто прогнозна цена е 

на  база изготвена оценка от лицензиран оценител/ 

 
Очаквани приходи от продажби 33 % от прогнозните  - 2 300 лв. /в 

очакваните приходи не са включени имотите, чийто прогнозна цена е на  база 

изготвена оценка от лицензиран оценител/  

 
Прогнозни цени на приходите от ОПС – 1 000 лв. 

Очаквани приходи от ОПС 37% лв. от прогнозните – 370 лв. 

 

 Очаквани разходи, свързани с придобиването на имоти – 20 881 лв. 
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Прогнози цени на имоти за замяна  и ликвидиране на съсобственост – 6 958 

лв.  

Очаквани приходи от замени и ликвидиране на съсобственост 100% от 

прогнозните  - 6958 лв. 

 
Очаквани приходи от наем на общински имоти – 734.20 лв. 

 
Общо приходи от актуализацията на програмата – 10 375 лв. /в очакваните 

приходи не са включени имотите, чийто прогнозна цена е на  база изготвена оценка 

от лицензиран оценител/  

 
 
Настоящата актуализация на програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост в Община Девин през 2021 год. се приема на основание чл. 

8, ал. 9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на Стратегията за 

управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 год. По своята 

същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината. 

Изпълнението на програмата се възлага на Кмета на общината. 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 117 

от 27.07.2021 г. 

 

Даване на съгласие за отдаване под наем на част от общински имот 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, изречение 

второ, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 

от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на 255 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5034, ул. „Първи 

май” №1, кв. 154, целият с площ 3 158 кв. м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица.  

II. Срокът за отдаване под наем на имота е 5 (пет) години. 

IІІ. Началната тръжна цена за отдаване под наем на имота, е в размер на 375 

(триста седемдесет и пет) лева без ДДС, определена съгласно раздел ІV, точка 10А, 

колона 11 от Приложение №1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин. 

ІV. Предназначение, за което се отдава имота под наем: за паркинг. 

V. Възлага на кмета на община Девин, да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението, включително и сключването на договор. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 10, ДЗО – 120/09.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 118 

от 27.07.2021 г. 

 

Учредяване на право на прокарване (сервитут) върху общински имоти 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от Закон за  общинската собственост, 

чл. 25, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във 

връзка с чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Учредява право на прокарване (сервитут) на Деян Цанев Димов и на 

Станка Сименова Димова, и двамата с адрес: гр. София, ул. „Любата” № 14, вх. А, ап. 

9, за изграждане на обект „Външен водопровод и външен канализационен клон до 

еднофамилна жилищна сграда, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.157.16, 

УПИ ІІ в кв. 2, местност „Хумата” – гр. Девин“, през следните общински имоти: 

1. Част от поземлен имот с идентификатор 20465.157.15 (двадесет хиляди 

четиристотин шестдесет и пет точка сто петдесет и седем точка петнадесет), гр. 

Девин, община Девин, област Смолян, по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри (КККР), одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния 

директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), местност 

„ХУМАТА“, площ 478 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, 

начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: 8, номер по предходен план: 

157015, съседи: 20465.157.17, 20465.157.16, 20465.157.14, 20465.503.5083; Акт за 

публична общинска собственост №2867/06.04.2021 г.; със засегната площ от 

сервитута 5 (пет) кв. м, при цена на сервитутното право: 5 (пет) лева; 

2. Част от поземлен имот с идентификатор 20465.503.5083 (двадесет хиляди 

четиристотин петдесет и шест точка петстотин и три пет хиляди осемдесет и три гр. 
Девин, община Девин, област Смолян, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо ПИ, е от 15.01.2015 г., адрес на ПИ: гр. Девин, ул. „Техеран“, площ: 1 777 

кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за второстепенна улица, съседи: 20465.503.1348, 20465.157.18, 

20465.157.17, 20465.157.15, 20465.157.14, 20465.157.97, 20465.157.12, 
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20465.157.11, 20465.504.1071, 20465.503.1341, 20465.504.5056, 20465.503.1565, 

20465.503.1343, 20465.503.1344, 20465.503.1342, 20465.503.1345, 20465.155.377, 

20465.503.1347, 20465.503.1346; със засегната площ от сервитута 216 кв. м, при 

цена на сервитутното право 1 706 (хиляда седемстотин и шест) лева; 

3. Част от поземлен имот с идентификатор 20465.503.5056 (двадесет хиляди 

четиристотин петдесет и шест точка петстотин и три пет хиляди осемдесет и три),                

гр. Девин, община Девин, област Смолян, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, 

засягащо ПИ, е от 15.01.2015 г., адрес на ПИ: гр. Девин, ул. „Техеран“, площ:                  

7 121 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за второстепенна улица, съседи: 20465.504.1129, 20465.504.1122, 

20465.504.1128, 20465.504.1123, 20465.503.1415, 20465.504.1124, 20465.504.1127, 

20465.504.1126, 20465.504.1125, 20465.504.1136, 20465.503.1565, 20465.504.1130, 

20465.503.5083, 20465.503.1341, 20465.504.1070, 20465.504.5063, 20465.157.11, 

20465.504.1071, 20465.157.96, 20465.157.87, 20465.504.1062, 20465.504.1550, 

20465.157.2, 20465.504.1552, 20465.504.1061, 20465.504.1060, 20465.504.1059, 

20465.504.1025, 20465.504.1024, 20465.504.1058, 20465.504.1055, 20465.504.1057, 

20465.504.1021, 20465.504.1054, 20465.504.1020, 20465.504.1019, 20465.504.5054, 

20465.504.1018, 20465.504.1450, 20465.504.1050, 20465.504.1017, 20465.504.5057, 

20465.504.1013, 20465.504.1040, 20465.504.1012, 20465.504.1042, 20465.504.1008, 

20465.504.1007, 20465.504.1005, 20465.504.1043, 20465.504.1072, 20465.504.1003, 

20465.504.1559, 20465.504.1044, 20465.504.5062, 20465.504.1049, 20465.504.1105, 

20465.504.1106, 20465.504.5064, 20465.504.1121, 20465.504.1120, със засегната 

площ от сервитута 28 кв. м., при цена на сервитутното право: 221 (двеста двадесет 

и един) лева. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 11, ДЗО – 121/09.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 119 

от 27.07.2021 г. 

 

Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения в сграда,  

общинска собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, изречение 

второ, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,                

чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на помещения в сграда, общинска собственост:  

1. Помещение с площ 55 кв. м, находящо се на приземен етаж в сграда с 

идентификатор 20465.504.26.1, град Девин, община Девин, област Смолян,                   

ул. „Явор” № 1; предназначение на помещението: за склад; 

2. Помещение с площ 57 кв. м, находящо се на приземен етаж, в сграда с 

идентификатор 20465.504.26.1, град Девин, община Девин, област Смолян,                   

ул. „Явор” № 1, предназначение на помещението: за всестранни дейности. 

II. Срокът за отдаване под наем на помещенията по т. І е 5 (пет) години. 

IІІ. Началната тръжна цена за отдаване под наем на помещенията е съгласно 

раздел ІV, точка 6, колона 4 от Приложение №1 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

както следва: 

1. За помещение с площ 55 кв. м, находящо се на приземен етаж в сграда с 

идентификатор 20465.504.26.1, град Девин, община Девин, област Смолян,                   

ул. „Явор” № 1, предназначение на помещението: за склад, началната тръжна цена е 

в размер на 49,50 (четиридесети девет лева и петдесет стотинки) лева, без ДДС; 

2. За помещение с площ 57 кв. м, находящо се на приземен етаж, в сграда с 

идентификатор 20465.504.26.1, град Девин, община Девин, област Смолян,                   

ул. „Явор” № 1, предназначение на помещението: за всестранни дейности, началната 

тръжна цена е в размер на 102, 60 (сто и два лева и шестдесет стотинки) лева, без 

ДДС. 
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ІV. Възлага на кмета на община Девин, да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението, включително и сключването на договор. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 12, ДЗО – 122/09.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 120 

от 27.07.2021 г. 

 

Даване на съгласие за продажба на общински движими вещи 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 23,               

ал. 3, т. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публичен търг с явно 

наддаване на товарен автомобил „ИВЕКО СТРАЛИС”, с рег. № СМ 4553 ВА, собственост 

на Община Девин, при начална тръжна цена, в размер на 3 838 (три хиляди 

осемстотин тридесет и осем) лева. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 13, ДЗО – 123/09.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 121 

от 27.07.2021 г. 

 

Даване на съгласие за продажба на общински движими вещи 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 23,               

ал. 3, т. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публичен търг с явно 

наддаване на бойлер с вместимост 300 л., собственост на Община Девин, при начална 

тръжна цена в размер на 49, 25 лв. (четиридесет и девет лева и двадесет и пет 

стотинки). 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 13, ДЗО – 123/09.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 122 

от 27.07.2021 г. 

 

Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за 

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

№ 24/09.03.2017 г. за периода 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. 

 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

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

справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 01.04.2021 г. 

до 31.05.2021 г. 

 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 14, ДЗО – 124/12.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 123 

от 27.07.2021 г. 

 

Предложение за актуализация на раздел VI. План-сметка на дейностите, 

свързани с развитието на туризма за 2021 г. от Програмата за развитието на 

туризма в община Девин за 2021 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, т. 1, във връзка 

с чл. 11, ал. 1, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Закон за туризма,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Актуализира раздел VI. План-сметка на дейностите, свързани с развитието 

на туризма в община Девин за 2021 г. от Програмата за развитието на туризма в 

община Девин за 2021 г., съгласно Приложението.  

2. Допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл. 60, ал. 

1, предложение 2 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, за да се защити особено важен обществен интерес във връзка с 

реализиране на Програмата за развитие на туризма в община Девин и осигуряване на 

средства за провеждане на предвидените дейности и популяризиране на община 

Девин като туристическа дестинация. 

 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 15, ДЗО – 125/14.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение към решение № 123 от 27.07.2021 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ДЕВИН

VI. ПЛАН-СМЕТКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ПРЕЗ 2021 г.

№ по 
ред Показатели План за 

2021 г.

Изпълнено
към 

30.06.2021г 

Предложение 
за 

актуализация
ПРИХОДИ                                                                                    

на основание чл.60, ал.1 от Закона за туризма
1. Туристически данък 55 000,00 18 486 55 000
2. Такси за категоризиране на туристически обекти 3 000,00 10 232 3 000
3. Други източници-местни такси:

3.1. Такси за реклама 2 800,00 2 478 2 800
3.1.1. ДДС -560,00 -413 -560
3.1.2. Корпоративен данък -56,00 -56

4. Преходен остатък от 2020 г. от Туризъм 15 304,00 15 304,00 15 304
ВСИЧКО: 75 488,00 46 087,00 75 488,00

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
10 000,00 1 434,00 10 000,00

2. Ремонт и подмяна на парково оборудване на туристически
обекти.

7 000,00 6 963,00 7 000,00

3. Реклама на туристическа дистинация Община Девин

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

10 000,00 3 240,00 10 000,00

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

8 000,00 2 340,00 12 000,00

3.3. Изработване и поставяне на рекламно-информационни табели,
изграждане и маркировка на туристически маршрути,
консултански услуги и изработване на технически проекти за
реализацията им.

7 000,00 2 185,00 7 000,00

3.4. Проучване и реклама на туристически археологически обекти,
забележителности, атракции, природни и културни дадености на
община Девин.

5 000,00 5 000,00

3.5. Провеждане на фестивали и събития за популяризиране на
община Девин като туристическа дестинация в т. ч. "Девин
Денс" - 5000 лв., „Орфически мистерии“ – 5000 лв. и
читалищата участвали във фестивали и събития за
популяризация на община Девин - 1000 лв.

10 000,00 11 000,00

3.6. Изработване на стратегия за развитие на община Девин като
туристическа дестинация

6 000,00 1 000,00

3.7. Участие на Община Девин на туристически борси 1 000,00 466,00 1 000,00

3.8. Популяризация на Община Девин като туристическа дестинация
чрез закупуване на коледно-новогодишна украса

8 000,00 8 000,00

4. Членски внос на Община Девин в ОУТР "Родопи" и АСЕКОБ 700,00 700,00

5. Изработване на категорийна символика на обектите 1 800,00 574,00 1 800,00

6. Разходи свързани с категоризация на обектите 988,00 988,00

ВСИЧКО: 75 488,00 17 202,00 75 488,00



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 124 

от 27.07.2021 г. 

 

Даване на съгласие за отдаване под наем на части от имоти, публична 

общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от 

Закона за устройство на територията 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) и чл. 14, ал. 7 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС) и чл. 11 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 

следните общински терени и сгради: 

1)  1 (един) кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5029 (двадесет 

хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет хиляди 

двадесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. 

Девин, одобрени със Заповед за одобрение № РД-18-90/18.12.2009 г. на 

изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с 

адрес: гр. Девин, ул. „Освобождение”, целият с площ 6442 кв. м, вид собственост: 

общинска публична; начин на трайно ползване: за второстепенна улица, за поставяне 

на вендинг машина - Обект № 1, съгласно схема за поставяне, одобрена от главния 

архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 1,40 

лв. (един лев и четиридесет стотинки) с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 

1 , колона 10 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

2)  8 (осем) кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.1498 (двадесет 

хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка хиляда 

четиристотин деветдесет и осем), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-

18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Девин, площад 

„Възраждане”, целият с площ 1818 кв. м, вид собственост: общинска публична; начин 

на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, за поставяне на вендинг машина – 

Обект № 2, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, с 

начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 11,20 лв. (единадесет лева и 



двадесет стотинки) с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 1 , колона 10 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

3)  1 (един) кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.287 (двадесет 

хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка двеста осемдесет и 

седем), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на 

изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Девин, ул. „Орфей” № 1, целият с площ 

4348 кв. м., вид собственост: общинска публична; начин на трайно ползване: за друг 

вид обществен обект, комплекс, за поставяне на вендинг машина – Обект № 3, 

съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, с начална тръжна 

месечна наемна цена, в размер на 1,40 лв. (един лев и четиридесет стотинки) с ДДС, 

съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 1 , колона 10 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

за срок от 5 (пет) години. 

4) 1 (един) кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5029 (двадесет 

хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет хиляди 

двадесет и девет), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Девин,                   

ул. „Освобождение”, целият с площ 6442 кв. м, вид собственост: общинска публична; 

начин на трайно ползване: за второстепенна улица, за поставяне на вендинг машина 

– Обект № 4, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, с 

начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 1,40 лв. (един лев и четиридесет 

стотинки) с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 1 , колона 10 от Наредба № 

2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

5) 3 (три) кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5029 (двадесет 

хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет хиляди 

двадесет и девет), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Девин,                  

ул. „Освобождение”, целият с  площ 6442 кв. м., вид собственост: общинска 

публична; начин на трайно ползване: за второстепенна улица, за поставяне на 

витрина за сладолед – Обект № 6, съгласно схема, одобрена от главния архитект на 

Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 4,20 лв. (четири 

лева и двадесет стотинки) с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 1 , колона 

10 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

6)  6 (шест) кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5029 (двадесет 

хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет хиляди 

двадесет и девет), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Девин,                  

ул. „Освобождение”, целият с площ 6442 кв. м., вид собственост: общинска публична; 
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начин на трайно ползване: за второстепенна улица, за поставяне на витрина за 

продажба на сладолед – Обект № 7, съгласно схема, одобрена от главния архитект на 

Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 8, 40 лв. (осем 

лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 1 , 

колона 10 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

7) 1 (един) кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5048 (двадесет 

хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет хиляди 

четиридесет и осем), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Девин, пл. 

„Възраждане“, целият с площ 5007 кв. м., вид собственост: общинска публична; 

начин на трайно ползване: за площад, за поставяне на вендинг машина – Обект № 8, 

съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, с начална тръжна 

месечна наемна цена, в размер на 1, 40 лв. (един лев и четиридесет стотинки) лева с 

ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 1 , колона 10 от Наредба № 2 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 

Девин, за срок от 5 (пет) години. 

8) 9 (девет) кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5933 (двадесет 

хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет хиляди 

деветстотин тридесет и три), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, заповед за изменение № КД-

14-21-330/10.09.2010 г. на началника на СГКК – Смолян, с адрес гр. Девин, 

Обществен-селищен парк градина, целият с площ 9241 кв. м., вид собственост: 

общинска публична; начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина, 

обособени в Зона „А” за поставяне на преместваеми увеселителни обекти, съгласно 

схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна 

наемна цена, в размер на 6,30 лв. (шест лева и тридесет стотинки) с ДДС, съгласно 

Приложение № 1, раздел IV, ред 2, колона 10 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

за срок от 5 (пет) години. 

9)  6 (шест) кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5933 (двадесет 

хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка  пет хиляди 

деветстотин тридесет и три), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед        № РД-

18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, заповед за изменение № 

КД-14-21-330/10.09.2010 г. на началника на СГКК – Смолян, с адрес гр. Девин, 

Обществен-селищен парк градина, целият с площ 9241 кв. м., вид собственост: 

общинска публична; начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина, 

обособени в Зона „Б” за поставяне на преместваеми увеселителни обекти, съгласно 

схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна 

наемна цена, в размер на 4,20 лв. (четири лева и двадесет стотинки) с ДДС, съгласно 

Приложение № 1, раздел IV, ред 2, колона 10 от Наредба № 2 за реда за 
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придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

за срок от 5 (пет) години.  

10) 15 (петнадесет) кв. м. от урегулиран поземлен имот ІІ- 78, кв. 4, по плана 

за с. Брезе, адрес: област Смолян, община Девин, с. Брезе, местност Беденски бани, 

за поставяне на преместваем търговски обект № 1, съгласно схема, одобрена от 

главния архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер 

на 10,50 лв. (десет лева и петдесет стотинки) с ДДС, съгласно Приложение № 1, 

раздел I, ред 2, колона 14 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

11) 15 (петнадесет) кв. м от урегулиран поземлен имот ІІ- 78, кв.4, по плана за 

с. Брезе, адрес: област Смолян, община Девин, с. Брезе, местност Беденски бани, за 

поставяне на преместваем търговски обект № 2, съгласно схема, одобрена от главния 

архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 

10,50 лв. (десет лева и петдесет стотинки) с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел 

I, ред 2, колона 14 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

12) 15 (петнадесет) кв. м от урегулиран поземлен имот ІІ- 78, кв.4, по плана за 

с. Брезе, адрес: област Смолян, община Девин, с. Брезе, местност Беденски бани, за 

поставяне на преместваем търговски обект № 3, съгласно схема, одобрена от главния 

архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 

10,50 лв. (десет лева и петдесет стотинки) с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел 

I, ред 2, колона 14 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

13) 15 (петнадесет) кв. м от урегулиран поземлен имот ІІ- 78, кв.4, по плана за 

с. Брезе, адрес: област Смолян, община Девин, с. Брезе, местност Беденски бани, за 

поставяне на преместваем търговски обект № 4, съгласно схема, одобрена от главния 

архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 

10,50 лв. (десет лева и петдесет стотинки) с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел 

I, ред 2, колона 14 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

14) 1 (един) кв. м от втори етаж в сграда с идентификатор 20465.502.293.4 

(двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка двеста 

деветдесет и три точка четири), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-

18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, заповед за изменение 18-

1547-24.02.2015/24.02.2015 г. на началника на СГКК – Смолян, адрес: град Девин, 

ул. „Дружба” № 1, със застроена площ 775 кв. м., брой етажи :3, брой самостоятелни 

обекти в сграда: 9, предназначение: административно- делова сграда, Акт за 

общинска собственост (АОС) № 161/07.06.2001 г., за поставяне на вендинг-машина, 

съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, с начална тръжна 

месечна наемна цена, в размер на 2,90 лв. (два лева и деветдесет стотинки) с ДДС, 

съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 1, колона 3 от Наредба № 2 за реда за 
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придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

за срок от 5 (пет) години. 

15) 1 (един) кв.м. от първи етаж в сграда с идентификатор 20465.504.1030.3 

(двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и четири точка 

хиляда и тридесет точка три), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес: град Девин, ул. „Васил 

Левски” №1, със застроена площ 468 кв.м., брой етажи: 3, предназначение: друг вид 

обществена сграда, АОС № 166/18.07.2001 г., за поставяне на вендинг-машина, 

съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, с начална тръжна 

месечна наемна цена, в размер на 1,80 лв. (един лев и осемдесет стотинки) с ДДС, 

съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 1, колона 4 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

за срок от 5 (пет) години. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 16, ДЗО – 126/14.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 125 

от 27.07.2021 г. 

 

Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. 

Девин, ул. „Момчил юнак“, представляващ поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 20465.501.1485 по КККР на град Девин, чрез продажба на 

частта на Община Девин, а именно 271/471 идеални части от ПИ с 

идентификатор 20465.501.1485 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от и ал. 2 от ЗМСМА, с чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие да бъде прекратена съсобствеността между Община Девин, 

от една страна, и Денка Миланова Якимова, Даниела Славчева Митева и Сийка 

Славчева  Якимова – Тошева, от друга страна, чрез продажба на частта на Община 

Девин, а именно на 271/471 идеални части от поземлен имот с идентификатор 

204665.501.1485 двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и 

едно точка хиляда четиристотин осемдесет и пет), по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Девин, одобрени със заповед № РД-18-90/18.12.2009 

г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на ПИ: гр. Девин, ул. „Момчил юнак“, 

площ 471 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на 

трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 1485, 

квартал: 137, парцел I, Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 

2905/14.05.2021 г., на съсобствениците съгласно нотариален акт № 192, том I, рег. № 

1700, дело № 0160 от 2006 г., съставен на 22.03.2006 г., вписан в Служба по 

вписванията – Девин с вх. рег. № 370/22.03.2006 г., акт № 87, том II, дело № 

300/2006, партидна книга: том 6607, стр. 6609, a именно Денка Миланова Якимова, 

Даниела Славчева Митева и Сийка Славчева  Якимова – Тошева. 

II. Определя цена за продажба на частта от недвижимия имот по т. I, в размер 

на 4 558 (четири хиляди петстотин петдесет и осем) лева без ДДС, които 

приобретателите по т. I, следва да заплатят на Община Девин, съобразно дяловете 

им. 
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III. Приобретателите по т. I дължат всички данъци и такси по сделката. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 17, ДЗО – 127/14.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 126 

от 27.07.2021 г. 

 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за поддържане и 

опазване на обществения ред на територията на община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 76, ал. 3 и 

чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), във връзка 

с чл. 26, ал. 4, изречение второ и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

обществения ред на територията на община Девин, съгласно Приложение 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 18, ДЗО – 128/14.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение № 1 към Решение № 126 от 27.07.2021 г. 

 

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

обществения ред на територията на община Девин 

§ 1. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 62 от Глава седма, чийто 
текст гласи:  

„(1) Ако след констатиране на нарушения по чл. 59, нарушителят не изпълни 

разпореждането на контролния орган, продаваните стоки се изземват, за което се 

съставя констативен протокол. 

(2) След заплащане на глобата по наказателно постановление – стоката се 

връща на собственика. 

(3) Иззети хранителни стоки, подлежащи на бързо разваляне и/или с 

неустановен произход се унищожават с протокол в присъствието на поемни лица. 

(4) При констатиране на нарушение при продажба на общоопасни и 

взривоопасни вещества, същите се изземват с констативен протокол и се предават 

на съхранение в РУ – Девин“, да се чете „чл. 66“. 

§ 2. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 63 от Глава осма да се чете 

„чл. 67“. 

§ 3. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 64 от Глава осма да се чете 

„чл. 68“. 

§ 4. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 65 от Глава осма да се чете 

„чл. 69“. 

§ 5. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 66 от Глава осма да се чете 

„чл. 70“. 

§ 6. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 67 от Глава осма да се чете 

„чл. 71“. 

§ 7. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 68 от Глава осма да се чете 

„чл. 72“. 

§ 8. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 69 от Глава осма да се чете 

„чл. 73“. 

§ 9. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 70 от Глава осма да се чете 

„чл. 74“. Текстът на алинея 1 от погрешно номерирания чл. 70 се изменя, като 

думите „чл. 63“ се заменят с „чл. 67“. 

§ 10. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 71 от Глава осма да се чете 

„чл. 75“. 

§ 11. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 72 от Глава осма да се чете 

„чл. 76“. 

§ 12. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 73 от Глава осма да се чете 

„чл. 77“. Текстът на алинея 2 от погрешно номерирания чл. 73 се изменя, като 

думите „чл. 70“ се заменят с „чл. 74“. Погрешно повторно номерираната алинея 2 от 

погрешно номерирания чл. 73, чийто текст гласи: „Забраната се налага с мотивирана 
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писмена заповед в срок до три дни преди датата на провеждане.”, да се чете алинея 

„3”.  

§ 13. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 74 от Глава осма да се чете 

„чл. 78“. 

§ 14. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 75 от Глава осма да се чете 

„чл. 79“. 

§ 15. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 76 от Глава осма да се чете 

„чл. 80“. 

§ 16. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 77 от Глава осма да се чете 

„чл. 81“. 

§ 17. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 78 от Глава осма да се чете 

„чл. 82“. 

§ 18. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 79 от Глава осма да се чете 

„чл. 83“. 

§ 19. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 80 от Глава осма да се чете 

„чл. 84“. 

§ 20. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 81 от Глава девета да се 

чете „чл. 85“. 

§ 21. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 82 от Глава девета да се 

чете „чл. 86“. 

§ 22. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 83 от Глава девета да се 

чете „чл. 87“. 

§ 23. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 84 от Глава девета да се 

чете „чл. 88“. 

§ 24. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 85 от Глава девета да се 

чете „чл. 89“. 

§ 25. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 86, от Глава девета да се 

чете „чл. 90“. Текстът на погрешно номерираната разпоредба на чл. 86 се изменя, 

като думите „чл. 88“ се заменят с „чл.92“. 

§ 26. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 87 от Глава девета да се 

чете „чл. 91“. 

§ 27. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 88 от Глава девета да се 

чете „чл. 92“. 

§ 28. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 89 от Глава девета да се 

чете „чл. 93“. 

§ 29. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 90 от Глава девета да се 

чете „чл. 94“. 

§ 30. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 91 от Глава девета да се 

чете „чл. 95“. 
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§ 31. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 92 от Глава девета да се 

чете „чл. 96“. 

§ 32. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 93 от Глава десета да се 

чете „чл. 97“. 

§ 33. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 94 от Глава десета да се 

чете „чл. 98“. Текстът на алинея 1 и алинея 2 в погрешно номерирания чл. 94 се 

изменя, като думите „чл. 93“ се заменят с „чл. 97“.  

§ 34. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 95 от Глава десета да се 

чете „чл. 99“. 

§ 35. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 96 от Глава единадесета да 

се чете „чл. 100“. 

§ 36. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 97 от Глава единадесета да 

се чете „чл. 101“. 

§ 37. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 98 от Глава единадесета да 

се чете „чл. 102“. 

§ 38. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 99 от Глава единадесета да 

се чете „чл. 103“. 

§ 39. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 100 от Глава единадесета да 

се чете „чл. 104“. Текстът на погрешно номерирания чл. 100 се изменя, като думите 

„чл. 97, чл.97 и чл. 98“ се заменят с „чл. 100, чл. 101 и чл. 102“.  

§ 40. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 101 от Глава единадесета да 

се чете „чл. 105“. 

§ 41. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 102 от Глава единадесета да 

се чете „чл. 106“. 

§ 42. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 103 от Глава единадесета да 

се чете „чл. 107“. Текстът на погрешно номерираната разпоредба на чл. 103 се 

изменя, като думите „чл.93“ се заменят с „чл. 97“. 

§ 43. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 104 от Глава единадесета да 

се чете „чл. 108“. 

§ 44. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 105 от Глава единадесета да 

се чете „чл. 109“. 

§ 45. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 106 от Глава единадесета да 

се чете „чл. 110“. 

§ 46. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 107 от Глава единадесета да 

се чете „чл. 111“. 

§ 47. Погрешно номерираната разпоредба на чл. 108 от Глава единадесета да 

се чете „чл. 112“. 

§ 48. Погрешно номерираните обстоятелства в Приложение № 5 (по чл. 56, 

ал. 1) с точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 да се четат съответно „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7”. 
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§ 49. Погрешно номерираните основания за прекратяване в Приложение № 6 

(по чл. 57, ал. 1) с точки 5, 6, 7, 8 да се четат съответно „1, 2, 3, 4”. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 50. Наредбата е приета с Решение № 126 от 27.07.2021 г. на Общински 

съвет – Девин и влиза в сила от датата на влизане в сила на решението. 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 127 

от 27.07.2021 г. 

 

Допълване на Решение № 77 от 14.05.2021 г. на Общински съвет Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 15 „а” от Закона за общинския 

дълг, чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 7777 от 14.05.2021 година на Общински съвет - Девин в 

правното основание с чл. 15 „а” от Закона за общинския дълг. 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 19, ДЗО – 129/15.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 128 

от 27.07.2021 г. 

 

Допълване на Решение № 78 от 14.05.2021 г. на Общински съвет Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 15 „а” от Закона за общинския 

дълг, чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 7788 от 14.05.2021 година на Общински съвет - Девин в 

правното основание с чл. 15 „а” от Закона за общинския дълг.  

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 20, ДЗО – 130/15.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 129 

от 27.07.2021 г. 

 

Допълване на Решение № 79 от 14.05.2021 г. на Общински съвет Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 15 „а” от Закона за общинския 

дълг, чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 7799 от 14.05.2021 година на Общински съвет - Девин в 

правното основание с чл. 15 „а” от Закона за общинския дълг.  

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 21, ДЗО – 131/15.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 130 

от 27.07.2021 г. 

 

Учредяване на право на прокарване (сервитут) върху общински имоти 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 34, ал. 4 от Закон за общинската собственост, във 

връзка с чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Учредява на ДП „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“, БУЛСТАТ 

201619580, седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 

1А, право на прокарване (сервитут) през общински поземлен имот с идентификатор 

20465.2.406 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка две точка 

четиристотин и шест), собственост на община Девин, с площ 28 879кв.м., трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за 

селскостопански, горски, ведомствен път,за изграждане на обект „Нов траен горски 

автомобилен път „Клисекидик – Лисичево”, находящ се на територията на ТП „ДЛС 

Извора”, със засегната площ на сервитута 8 (осем) кв. м, при цена на сервитутното 

право 31 ( тридесет и един) лева. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

  

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.07.2021 г., Протокол № 7, т. 22, ДЗО – 132/19.07.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 


	РЕШЕНИЕ - 108
	РЕШЕНИЕ - 109
	РЕШЕНИЕ - 110
	РЕШЕНИЕ - 111
	РЕШЕНИЕ - 112
	РЕШЕНИЕ - 113
	РЕШЕНИЕ - 114
	РЕШЕНИЕ - 115
	РЕШЕНИЕ - 116
	Приложение към Решение № 116 от 27.07.2021 г.
	РЕШЕНИЕ - 117
	РЕШЕНИЕ - 118
	РЕШЕНИЕ - 119
	РЕШЕНИЕ - 120
	РЕШЕНИЕ - 121
	РЕШЕНИЕ - 122
	Приложение към Решение № 122 от 27.07.2021 г.
	РЕШЕНИЕ - 123
	Приложение към Решение № 123 от 27.07.2021 г.
	Акт_202107 (2)

	РЕШЕНИЕ - 124
	РЕШЕНИЕ - 125
	РЕШЕНИЕ - 126
	Приложение № 1 към Решение № 126 от 27.07.2021 г.
	РЕШЕНИЕ - 127
	РЕШЕНИЕ - 128
	РЕШЕНИЕ - 129
	РЕШЕНИЕ - 130



