
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 171 

от 30.11.2021 г. 

 

Разглеждане на проект за изменение на Подробен устройствен план – План 

за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) 

IV, урегулиран поземлен имот (УПИ) V в рамките на поземлен имот (ПИ) 

20465.504.1574 и ПИ 20465.504.1542, и частична промяна на уличната 

регулация от о.т. 170 до о.т. 172, кв. 59, гр. Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 във връзка с 

чл. 135, ал. 1 и във връзка с чл. 62а, ал. 4 от Закона за устройство на територията, 

чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската 

собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, УПИ V в 

рамките на поземлен имот (ПИ) 20465.504.1574 и ПИ 20465.504.1542, и частична 

промяна на уличната регулация от о.т. 170 до о.т. 172, кв. 59, гр. Девин. 

II. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV, УПИ V в рамките 

на ПИ 20465.504.1574 и ПИ 20465.504.1542, и частична промяна на уличната 

регулация от о.т. 170 до о.т. 172, кв. 59, гр. Девин. 

III. Обявява за частна общинска собственост 110 кв. м от ПИ с идентификатор 

20465.504.1542-за озеленяване, които се придават към УПИ IV, кв. 59, гр. Девин. 

IV. Обявява за частна общинска собственост, част от уличната регулация от 

о.т. 170, до о.т. 172 с площ от 43 кв.м, които се придават към УПИ IV, кв. 59, гр. 

Девин. 

V. Обявява за частна общинска собственост, част от УПИ V в рамките на ПИ 

20465.1574 с площ 15 кв.м., които се придават към УПИ IV, кв. 59, гр. Девин. 

VI. Обявява за публична общинска собственост, част от ПИ 20465.504.1574  с 

площ 3 кв.м., които се придават към улица. 

VII. 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 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 1, ДЗО – 174/27.10.2021 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 № 172 

от 30.11.2021 г. 

 

Даване на съгласие за удължаване на срока на усвояване на средствата от 

дългосрочен дълг за финансиране разплащане на просрочени задължения на 

Община Девин и за финансиране на инвестиционни проекти с Интернешънъл 

Асет Банк, гр. Смолян 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за удължаване на срока на усвояване на средствата от 

дългосрочен дълг за финансиране разплащане на просрочени задължения на Община 

Девин и за финансиране на инвестиционни проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр. 

Смолян до 31 декември 2022 г. при запазване на всички останали клаузи по договора. 

2. Възлага на кмета на община Девин да подпише всички необходими 

документи по разсрочване на кредита. 

3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.1, 

предложение 2 от АПК. 

 

Мотиви за незабавно изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, за да се защити особено важен обществен интерес и да се спази 

крайния срока на усвояване на средствата по договора за кредит с Интернешънъл 

Асет Банк гр. Смолян. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 2, ДЗО – 176/12.11.2021 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 № 173 

от 30.11.2021 г. 

 

Изменение на Решение № 17 от 22.02.2021 г. на Общински съвет – Девин за 

дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект 

„Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията 

на гр. Девин” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15а от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 23 от 12.02.2020 г. по точка 2 в частта на условия 

на погасяване, както следва: 

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.06.2022 г. 

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

ал.1, предложение 2 от АПК. 

 

Мотиви за незабавно изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, за да се защити особено важен обществен интерес и да се спази 

крайния срока на погасяване на кредита към фонд „ФЛАГ“ ЕАД - 25 декември 2021 г. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 3, ДЗО – 177/12.11.2021 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 № 174 

от 30.11.2021 г. 

 

Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-

парцеларен план за обект „Външно захранване“ в УПИ I, кв. 1, местност 

„Добросте“ (поземлен имот с идентификатор 20465.592.10, гр. Девин, кв. 

Настан)” 

 

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 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Одобрява задание за изработване на проект за подробен устройствен план-

парцеларен план (ПУП-ПП), за обект „Външно захранване“ в УПИ I, кв. 1, местност 

„Добросте“ (поземлен имот с идентификатор 20465.592.10, гр. Девин, кв. Настан). 

II. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за „Външно 

захранване“ в УПИ I, кв. 1, местност „Добросте“ (поземлен имот с идентификатор 

20465.592.10, гр. Девин, кв. Настан). 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 4, ДЗО – 178/12.11.2021 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 № 175 

от 30.11.2021 г. 

 

Даване на съгласие за дарение на имот, частна общинска собственост, на 

МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ, ЕИК 121526008, в кв. 6 в с. Стоманево, общ. 

Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 

от Закона за общинската собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Дава съгласие да бъде дарен на МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ, ЕИК 

121526008, седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане,                   

ул. „Братя Миладинови“ № 27, имот-частна общинска собственост, представляващ 

332/512 идеални части от УПИ VII-124,68-за джамия, кв. 6 в с. Стоманево,                   

общ. Девин, местонахождение: област Смолян, община Девин, с. Стоманево, кв. 6 по 

плана на с. Стоманево, изменен и одобрен със Заповед № РД-09-234/16.06.2009 г. на 

кмета на община Девин, при граници: УПИ III-67 и УПИ VI-66, улица, УПИ III-67 и УПИ 

II-68-за училище, Акт за частна общинска собственост № 2964/10.11.2021 г. 

II. Възлага на кмета на община Девин, да сключи договор за дарение на имота, 

както и да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на 

решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 5, ДЗО – 179/12.11.2021 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 № 176 

от 30.11.2021 г. 

 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, в обхват УПИ IХ-267 и УПИ Х-

267 в кв. 19 и промяна на улична регулация от о.т. 153 до о.т. 154 в кв. 19 по 

ПУП на с. Лясково 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 

и ал. 7, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 125, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 135, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 3, 

ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за  УПИ IХ-267 и УПИ Х-267 и промяна на улична регулация от 

о.т. 153 до о.т. 154 в кв. 19 по ПУП на с. Лясково.  

2. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-267 и УПИ Х-267 и 

промяна на улична регулация от о.т. 153 до о.т.154 в кв. 19 по ПУП на с. Лясково.  

3. Обявява за публична общинска собственост 48 кв.м.от УПИ ХI, кв. 19, които 

се придават за улица. 

4. Обявява за частна общинска собственост 11 кв. м от улица в кв. 19 по ПУП 

на с. Лясково, които се придават към УПИ Х. 

5. 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 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 6, ДЗО – 180/12.11.2021 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 № 177 

от 30.11.2021 г. 

 

Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за 

регулация на УПИ II-501.565 в кв. 46 и частична промяна на уличната 

регулация на ул. „Детелина“ между о.т. 605 и о.т. 607 и ул. „Гордьо Войвода“ 

между о.т. 607 и о.т. 1423 в обсега на УПИ II-501.565, гр. Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 

и ал. 7, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 125, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 135, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 3, 

ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Одобрява задание подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) 

на УПИ II-501.565 в кв. 46 и частична промяна на уличната регулация на ул. 

„Детелина“ между о.т. 605 и о.т. 607 и ул. „Гордьо Войвода“ между о.т. 607 и о.т. 1423 

в обсега на УПИ II-501.565, гр. Девин. 

II. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР на УПИ II-501.565 в 

кв. 46 и частична промяна на уличната регулация на ул. „Детелина“ между о.т.605 и 

о.т. 607 и ул. „Гордьо Войвода“ между о.т. 607 и о.т. 1423 в обсега на УПИ II-501.565, 

гр. Девин. 

III. Обявява за публична общинска собственост 19,30 кв. м от УПИ II-501.565, 

кв. 46, гр. Девин (поземлен имот с идентификатор 20465.501.565), които се предават 

за улица. 

IV. Обявява за частна общинска собственост 6 кв. м от ул. „Гордьо Войвода“, 

които се предават към УПИ II-501.565, кв. 46, гр. Девин. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 7, ДЗО – 181/12.11.2021 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 № 178 

от 30.11.2021 г. 

 

Изменение на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 

2021 г., в частта за Празника на село Кестен, през месец септември 2021 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, във връзка с 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 на културните събития и прояви в Община Девин за 

2021 г., в частта за мероприятието „Празник на село Кестен“ през месец септември 

2021 г., както и добавяне на ново мероприятие през месец декември 2021 г. -

Коледно-новогодишни празници в с. Кестен, както следва: 

От 

МЕСЕЦ МЯСТО 
КУЛТУРНА 

ПРОЯВА 

ОРГАНИЗАТОР

/И 

СРЕДСТВА ОТ 

ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ 

2021 Г. 

04.09.2021 г. с. Кестен 
Празник на село 

Кестен 

Кметство с. 

Кестен 
600 лв. 

На 

МЕСЕЦ МЯСТО 
КУЛТУРНА 

ПРОЯВА 

ОРГАНИЗАТОР

/И 

СРЕДСТВА ОТ 

ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ 

2020 Г. 

01.12. -

31.12.2021 г. 
с. Кестен 

Коледно – 

новогодишни 

празници 

Кметство с. 

Кестен 
600 лв. 

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

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

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 8, ДЗО – 182/17.11.2021 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 № 179 

от 30.11.2021 г. 

 

Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - 

поземлен имот с идентификатор 44848.8.205, 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. 6, т. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
I. Дава съгласие поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44848.8.205 

(четиридесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и осем точка осем 

точка двеста и пет) 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 Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ     

3 587 (три хиляди петстотин осемдесет и седем) кв. м, находящ се в местност 

УГАРНИЦАТА, землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, 

собственост на Община Девин съгласно акт за частна общинска собственост                   

№ 1365/14.10.2008 г.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на 

трайно ползване: нива; съседи на имота: 44848.8.204, 44848.8.207, 44848.8.195, 

44848.8.199, 44848.8.200, 44848.8.206, да бъде отдаден под наем без търг или 

конкурс, на Валентин Руменов Смирнов от с. Лясково, община Девин, област 

Смолян, при годишна наемна цена, съгласно експертната пазарна оценка от 

лицензиран оценител, в размер на 129, 13 лв. (сто двадесет и девет лева и 

тринадесет стотинки), за срок от 10 (десет) стопански години.  

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

земеделската земя по т. I с Валентин Руменов Смирнов, за срок от 10 (десет) 

стопански години. 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 9, ДЗО – 183/17.11.2021 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 № 180 

от 30.11.2021 г. 

 

Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - 

поземлен имот с идентификатор 73105.22.159, находящ 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 като маломерен имот поземлен имот (ПИ) с идентификатор  

73105.22.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на                   

с. Триград, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-54/12.12.2011 

г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК), с площ 888 (осемстотин осемдесет и осем) 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: 73105.22.153, 73105.22.157, 

73105.22.158, 73105.22.160.  

II. Дава съгласие ПИ с идентификатор 73105.22.159 по КККР на                   

с. Триград, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-54/12.12.2011 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 888 (осемстотин осемдесет и осем) 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: 

73105.22.153, 73105.22.157, 73105.22.158, 73105.22.160, да бъде отдаден под 

наем без търг или конкурс, на Ася Асенова Ушева, с адрес  с. Триград, община 

Девин, област Смолян, за срок от 1 (една година), при годишна наемна цена, 

съгласно експертната пазарна оценка от лицензиран оценител, в размер на 28, 77 лв. 

(двадесет и осем лева и седемдесет и седем стотинки). 

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

земеделската земя по т. II, с Ася Асенова Ушева, за срок от 1 (една) година. 
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 10, ДЗО – 184/17.11.2021 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 № 181 

от 30.11.2021 г. 

 
Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - 

поземлени имоти с идентификатори: 81815.2.25, 81815.2.43, 81815.2.44, 

81815.2.195, 81815.3.33, 81815.4.13, 81815.4.21, 81815.4.25, 81815.4.26, 

81815.4.29, 81815.4.37, 81815.4.45, 81815.4.48,  81815.4.59, 81815.4.151, 

81815.4.174, 81815.5.20, 81815.5.92, 81815.5.107, 81815.2.42, 81815.2.194 и 

81815.4.177, находящи се в землище на с. Чуруково, 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. 6, т. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на Стефан 

Георгиев Маринов, от гр. Кричим, ул. Ясен № 12а, община Кричим, област Пловдив, 

на земеделски земи, собственост на община Девин, за срок от 10 (десет) стопански 

години, както следва:   

1. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81815.2.25 (осемдесет и една 

хиляди осемстотин и петнадесет точка две точка двадесет и пет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Чуруково, община Девин, 

област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 г. на Изпълнителния 

директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с площ 21 546 

(двадесет и една хиляди петстотин четиридесет и шест) кв. м, находящ се в 

местност ВАСИЛКОВО, землище на с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та 

категория, частна общинска собственост; трайно предназначение на територията: 

земеделска; начин на трайно ползване (НТП): нива; съседи на имота: 81815.2.31, 

81815.2.19, 81815.2.29, 81815.2.28, 81815.2.73, 81815.2.128, 81815.2.26. 

2. ПИ с идентификатор 81815.2.43 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка две точка четиридесет и три) по КККР на                   

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1 250 (хиляда 

двеста и петдесет) кв. м, находящ се в местност ВАСИЛКОВО, землище на                   

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 
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собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; Съседи 

на имота: 81815.2.42, 81815.2.195, 81815.2.19.  

3. ПИ с идентификатор 81815.2.44 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка две точка четиридесет и четири) по КККР на             

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 882 (осемстотин 

осемдесет и два) кв. м, находящ се в местност ВАСИЛКОВО, землище на                   

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

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.2.19. 

4. ПИ с идентификатор 81815.2.195 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка две точка сто деветдесет и пет) по КККР на              

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 2 085 (две хиляди 

осемдесет и пет) кв. м, находящ се в местност СУХ ВРЪХ, землище на с. Чуруково, 

община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно 

предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 

81815.4.12, 81815.888.9901, 81815.4.15, 81815.4.13, 81815.4.17, 81815.4.269, 

81815.2.43, 81815.2.19, 81815.2.42, 81815.2.194. 

5. ПИ с идентификатор 81815.3.33 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка три точка тридесет и три) по КККР на                   

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 4 360 (четири 

хиляди триста и шестдесет) кв. м, находящ се в местност ТИКЛИЦА, землище на с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.3.74, 81815.3.34, 81815.3.69. 

6. ПИ с идентификатор 81815.4.13 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка тринадесет) по КККР на                   

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1 798 (хиляда 

седемстотин деветдесет и осем) кв. м, находящ се в местност БУЛИНА ЛИВАДА, 

землище на с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна 

общинска собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: 

нива; съседи на имота: 81815.4.269, 81815.4.16, 81815.4.19, 81815.4.17, 

81815.2.195, 81815.4.15. 

7. ПИ с идентификатор 81815.4.21 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка двадесет и едни) по КККР на                 

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1 694 (хиляда и 

шестстотин деветдесет и четири) кв. м., находящ се в местност КАТОВ МОСТ, 
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землище на с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна 

общинска собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: 

нива; съседи на имота: 81815.4.26, 81815.4.25, 81815.4.266, 81815.4.22. 

8. ПИ с идентификатор 81815.4.25 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка двадесет и пет) по КККР на                   

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 227 (двеста 

двадесет и седем) кв. м, находящ се в местност КАТОВ МОСТ, землище на                   

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

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.4.26, 81815.4.266, 81815.4.22, 81815.4.21.  

9. ПИ с идентификатор 81815.4.26 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка двадесет и шест) по КККР на                

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 510 (петстотин и 

десет) кв. м, находящ се в местност КАТОВ МОСТ, землище на с. Чуруково, община 

Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно 

предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 

81815.4.266, 81815.4.25, 81815.4.21. 

10. ПИ с идентификатор 81815.4.29 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка двадесет и девет) по КККР на               

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 3 879 (три хиляди 

осемстотин седемдесет и девет) кв. м, находящ се в местност КАТОВ МОСТ, 

землище на с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна 

общинска собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: 

нива; съседи на имота: 81815.4.46, 81815.4.266.  

11. ПИ с идентификатор 81815.4.37 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка тридесет и седем) по КККР на                

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 2 143 (две хиляди 

сто четиридесет и три) кв. м, находящ се в местност РЕКАТА, землище на                   

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

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.4.38, 81815.4.35, 81815.4.36, 81815.4.14, 81815.4.19.  

12. ПИ с идентификатор 81815.4.45 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка четиридесет и пет) по КККР на               

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 492 (четиристотин 

деветдесет и два) кв. м, находящ се в местност КАТОВ МОСТ, землище на                   

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 
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собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.4.266, 81815.4.44.   

13. ПИ с идентификатор 81815.4.48 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка четиридесет и осем) по КККР на с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 567 (петстотин шестдесет и седем) 

кв. м, находящ се в местност РАД, землище на с. Чуруково, община Девин, област 

Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно предназначение на 

територията: земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 81815.4.217, 81815.4.47, 

81815.4.41, 81815.4.49, 81815.4.50, 81815.4.51.  

14. ПИ с идентификатор 81815.4.59 по КККР на с. Чуруково, община Девин, 

област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, с площ 423 (четиристотин двадесет и три) кв. м, находящ се в 

местност РАД, землище на с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та 

категория, частна общинска собственост; трайно предназначение на територията: 

земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 81815.4.60, 81815.4.217, 81815.4.52.   

15. ПИ с идентификатор 81815.4.151 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка сто петдесет и едно) по КККР на с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 2 896 (две хиляди осемстотин 

деветдесет и шест) кв. м, находящ се в местност ОСЛЕ ВОДА, землище на с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.4.160, 81815.4.158, 81815.4.157, 81815.4.156, 81815.4.269.  

16. ПИ с идентификатор 81815.4.174 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка сто седемдесет и четири) по КККР 

на с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 4 361 (четири 

хиляди триста шестдесет и един) кв. м, находящ се в местност ОСЛЕ ВОДА, 

землище на с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна 

общинска собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: 

нива; съседи на имота: 81815.4.267, 81815.4.263, 81815.4.264, 81815.3.73, 

81815.4.269, 81815.4.173. 

17. ПИ с идентификатор 81815.5.20 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка пет точка двадесет) по КККР на с. Чуруково, 

община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1 374 (хиляда триста седемдесет и 

четири) кв. м, находящ се в местност КИРЕЧНИЦА, землище на с. Чуруково, община 

Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно 

предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 

81815.5.219, 81815.5.18. 
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18. ПИ с идентификатор 81815.5.92 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка пет точка деветдесет и две) по КККР на                   

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1 840 (хиляда 

осемстотин и четиридесет) кв. м, находящ се в местност СУХ ВРЪХ, землище на  с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.5.93, 81815.5.219, 81815.5.91. 

19. 6 500/31 679 (шест хиляди и петстотин наклонена черта тридесет и 

една хиляди шестстотин седемдесет и девет) идеални части от ПИ с 

идентификатор 81815.5.107 (осемдесет и една хиляди осемстотин и 

петнадесет точка пет точка сто и седем) по КККР на с. Чуруково, община Девин, 

област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, с площ 31 679 (тридесет и една хиляди шестстотин 

седемдесет и девет) кв. м, находящ се в местност СУХ ВРЪХ, землище на                   

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

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: изоставена 

орна земя; съседи на имота: 81815.5.108, 81815.5.109, 81815.5.219, 81815.5.104. 

20. ПИ с идентификатор 81815.2.42 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка две точка четиридесет и две) по КККР на                  

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 858 (осемстотин 

петдесет и осем) кв. м, находящ се в местност ВАСИЛКОВО, землище на                   

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

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.2.194, 81815.888.9901, 81815.2.195, 81815.2.43, 81815.2.19. 

21. ПИ с идентификатор 81815.2.194 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка две точка сто деветдесет и четири) по КККР на 

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 620 (шестстотин и 

двадесет) кв. м, находящ се в местност СУХ ВРЪХ, землище на с. Чуруково, община 

Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно 

предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; 

съседи на имота: 81815.888.9901, 81815.2.195, 81815.2.42, 81815.2.19.  

22. ПИ с идентификатор 81815.4.177 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка сто седемдесет и седем)по КККР 

на с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 2 730 (две хиляди 

седемстотин и тридесет) кв. м, находящ се в местност ОСЛЕ ВОДА, землище на                

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 
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собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.4.275, 81815.4.267, 81815.4.269. 

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

подробно описани в т. I от настоящото решение, съгласно експертните пазарни 

оценки от лицензиран оценител, както следва: 

1. За поземлен имот с идентификатор 81815.2.25 – 853, 22 лв. (осемстотин 

петдесет и три лева и двадесет и две стотинки) годишен наем. 

2. За поземлен имот с идентификатор 81815.2.43 – 40, 50 лв. (четиридесет 

лева и петдесет стотинки) годишен наем. 

3. За поземлен имот с идентификатор 81815.2.44 – 28, 58 лв. (двадесет и 

осем лева и петдесет и осем стотинки) годишен наем. 

4. За поземлен имот с идентификатор 81815.2.195 – 67, 55 лв. (шестдесет и 

седем лева и петдесет и пет стотинки) годишен наем. 

5. За поземлен имот с идентификатор 81815.3.33 – 156, 96 лв. (сто 

петдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки) годишен наем. 

6. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.13 – 58, 26 лв. (петдесет и 

осем лева и двадесет и шест стотинки) годишен наем. 

7. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.21 – 54, 89 лв. (петдесет и 

четири лева и осемдесет и девет стотинки) годишен наем. 

8. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.25 – 7, 36 лв. (седем лева и 

тридесет и шест стотинки) годишен наем. 

9. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.26 – 16, 52 лв. (шестнадесет 

лева и петдесет и две стотинки) годишен наем. 

10. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.29 – 139, 64 лв. (сто 

тридесет и девет лева и шестдесет и четири стотинки) годишен наем. 

11. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.37 – 69, 43 лв. (шестдесет и 

девет лева и четиридесет и три стотинки) годишен наем. 

12. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.45 – 15, 94 лв. (петнадесет 

лева и деветдесет и четири стотинки) годишен наем. 

13. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.48 – 18, 37 лв. 

(осемнадесет лева и тридесет и седем стотинки) годишен наем. 

14. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.59 – 13, 71 лв. (тринадесет 

лева и седемдесет и една стотинки) годишен наем. 

15. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.151 – 93, 83 лв. (деветдесет 

и три лева и осемдесет и три стотинки) годишен наем. 

16. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.174 – 157 лв. (сто петдесет 

и седем лева) годишен наем. 

17. За поземлен имот с идентификатор 81815.5.20 – 44, 52 лв. (четиридесет 

и четири лева и петдесет и две стотинки) годишен наем. 

18. За поземлен имот с идентификатор 81815.5.92 – 59, 62 лв. (петдесет и 

девет лева и шестдесет и две стотинки) годишен наем. 
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19. За 6500/31679 идеални части от поземлен имот с идентификатор 

81815.5.107 – 257, 60 лв. (двеста петдесет и седем лева и шестдесет 

стотинки) годишен наем. 

20. За поземлен имот с идентификатор 81815.2.42 – 27, 80 лв. (двадесет и 

седем лева и осемдесет стотинки) годишен наем. 

21. За поземлен имот с идентификатор 81815.2.194 – 20, 09 лв. (двадесет 

лева и девет стотинки) годишен наем. 

22. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.177 – 103, 19 лв. (сто и три 

лева и деветнадесет стотинки) годишен наем. 

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

земеделските земи, подробно описани в т. I с Стефан Георгиев Маринов, за срок от 10 

(десет) стопански години. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 11, ДЗО – 185/17.11.2021 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 № 182 

от 30.11.2021 г. 

 
Даване съгласие за обявяване на открита процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на автобусни линии от 

общинската транспортна схема за обществен превоз на пътници 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, във 

връзка с чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Да бъде проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ 

ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, КВОТА НА ОБЩИНА ДЕВИН, ГРАДСКА 

АВТОБУСНА ЛИНИЯ ДЕВИН – КВАРТАЛ НАСТАН И МЕЖДУСЕЛИЩНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ 

КВАРТАЛ НАСТАН – СЕЛО ГРОХОТНО“, съгласно Техническа спецификация – 

Приложение 1. 

2. Определя срок на договора с избрания изпълнител от 5 (пет) години. 

3. В съответствие с чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда 

за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси,в процедурата могат да участват физически и юридически лица, 

регистрирани като търговци, както и техни обединения, които притежават лиценз за 

извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз 

на Общността и други документи, които се изискват от Закона за автомобилните 

превози и приложимите подзаконови нормативни актове. 

4. С настоящото решение Общинският съвет – Девин възлага изпълнението на 

своите функции относно подготовката, провеждането и избора на изпълнител по 

процедурата на Кмета на Община Девин, като го упълномощава да предприеме, 

извърши и приеме всички правни и фактически действия по провеждането й.  

5. Възлага на Кмета на Община Девин, в рамките на предоставените му от 

нормативните актове правомощия, да издаде решение за възлагане на превоз на 

пътници, чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и да 

сключи договор с избрания изпълнител. 
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 12, ДЗО – 186/17.11.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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Утвърдил: ..........(п).................. 

ЗДРАВКО ИВАНОВ 
Кмет на Община Девин 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 
ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, КВОТА НА ОБЩИНА ДЕВИН, ГРАДСКА 

АВТОБУСНА ЛИНИЯ ДЕВИН – КВАРТАЛ НАСТАН И МЕЖДУСЕЛИЩНА АВТОБУСНА 
ЛИНИЯ КВАРТАЛ НАСТАН – СЕЛО ГРОХОТНО” 

 
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Техническата спецификация е неразделна част от Документацията за участие в 
обществена поръчка за услуга, наред с договорните условия. Спецификацията е 
предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на услугата, която е 
предмет на договора за услуга. Предмет на настоящата открита процедура е избор на 
изпълнител за извършване на услугата. 
 

ІI. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

  В обхват на обществена поръчка се включва извършване на обществен превоз на 
пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както 
следва: 

 

Група линии: 

1. Градска автобусна линия Девин – квартал Настан.  

2. Междуселищна автобусна линия квартал Настан - село Грохотно.   

 

Превозът на пътници се извършва съгласно следните маршрутни разписания: 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

Градска линия Девин - квартал Настан 

Изпълнява се всеки ден без събота, неделя и празнични дни 

Разстоя- 
Часове, минути, секунди 
(ориентировъчно)     

Часове, минути, секунди 
(ориентировъчно) 

ние (км.) Пристига Стои  Тръгва    МАРШРУТ (спирки) Пристига Стои  Тръгва 

   

06.15’00” 
07.15’00” 
07.45’00” 
09.30’00” 
12.00’00” 
13.30’00” 
15.00’00” 
17.15’00” 
19.30’00” 
20.15’00” 

Девин „Балдаран 
Спрингс” 

06.15’00” 
07.15’00” 
07.45’00” 
08.33’00” 
10.15’00” 
13.00’00” 
14.25’00” 
15.45’00” 
18.19’00” 
20.15’00” 

  

0.2 

06.15’30” 
07.15’30” 
07.45’30”  
09.30’30”  
12.00’30”  
13.30’30”  
15.00’30” 
17.15’30”  
19.30’30” 
20.15’30” 

12 
сек. 

06.15’42” 
07.15’42” 
07.45’42” 
09.30’42” 
12.00’42” 
13.30’42” 
15.00’42” 
17.15’42” 
19.30’42” 
20.15’42” 

Пазара 

06.14’24” 
07.14’24” 
07.44’24” 
08.32’24” 
10.14’24” 
12.59’24” 
14.24’24” 
15.44’24” 
18.19’24” 
20.14’24” 

12 
сек. 

06.14’36” 
07.14’36” 
07.44’36” 
08.32’36” 
10.14’36” 
12.49’36” 
14.24’36” 
15.44’36” 
18.19’36” 
20.14’36” 

0.5 

06.16’42” 
07.16’42” 
07.46’42” 
09.31’42” 
12.01’42” 
13.31’42” 
15.01’42” 
17.16’42” 
19.31’42” 
20.16’42” 

12 
сек. 

06.16’54” 
07.16’54” 
07.46’54” 
09.31’54” 
12.01’54” 
13.31’54” 
15.01’54” 
17.16’54” 
19.31’54” 
20.16’54” 

Ул. „В. Левски срещу 
СПА комплекс „Орфей” 

06.13’12” 
07.13’12” 
07.43’12” 
08.31’12” 
10.13’12” 
12.58’12” 
14.23’12” 
15.43’12” 
18.18’12” 
20.13’12” 

12 
сек. 

06.13’24” 
07.13’24” 
07.43’24” 
08.31’24” 
10.13’24” 
12.58’24” 
14.23’24” 
15.43’24” 
18.18’24” 
20.13’24” 

0.2 

06.17’24” 
07.17’24” 
07.47’24” 
09.32’24” 
12.02’24” 
13.32’24” 
15.02’24” 
17.17’24” 
19.32’24” 

 
1 мин. 

30 
сек. 

06.18’54” 
07.18’54” 
07.48’54” 
09.33’54” 
12.03’54” 
13.33’54” 
15.03’54” 
17.18’54” 
19.33’54” 

ПГ „А. С. Попов” 

06.11’12” 
07.11’12” 
07.41’12” 
08.29’12” 
10.11’12” 
12.56’12” 
14.21’12” 
15.41’12” 
18.16’12” 

1 мин. 
30 
сек. 

06.12’42” 
07.12’42” 
07.42’42” 
08.30’42” 
10.12’42” 
12.56’42” 
14.22’42” 
15.42’42” 
18.17’42” 
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20.17’24” 20.18’54 20.11’12” 20.12’42” 

0.5 

06.20’24” 
07.20’24” 
07.50’24” 
09.35’24” 
12.05’24” 
13.35’24” 
15.05’24” 
17.20’24” 
19.35’24” 
20.20’24’’ 

1мин. 

06.21’24” 
07.21’24” 
07.51’24” 
09.36’24” 
12.06’24” 
13.36’24” 
15.06’24” 
17.21’24” 
19.36’24” 
20.21’24’’ 

Болнична 

06.08’42” 
07.08’42” 
07.38’42” 
08.26’42” 
10.08’42” 
12.53’42” 
14.18’42” 
15.38’42” 
18.13’42” 
20.08’42” 

1мин. 

06.09’42” 
07.09’42” 
07.39’42” 
08.27’42” 
10.09’42” 
12.54’42” 
14.19’42” 
15.39’42” 
18.14’42” 
20.09’42” 

1.0 

06.23’24” 
07.23’24” 
07.53’24” 
09.38’24” 
12.08’24” 
13.38’24” 
15.08’24” 
17.23’24” 
19.38’24” 
20.23’24’’ 

12сек. 

06.23’36” 
07.23’36” 
07.53’36” 
09.38’36” 
12.08’36” 
13.38’36” 
15.08’36” 
17.23’36” 
19.38’36” 
20.23’36’’  

Бензиностанция 
„Петрол” 

06.06’30” 
07.06’30” 
07.36’30” 
08.24’30” 
10.06’30” 
12.51’30” 
14.16’30” 
15.36’30” 
18.11’30” 
20.06’30” 

12сек. 

06.06’42” 
07.06’42” 
07.36’42” 
08.24’42” 
10.06’42” 
12.51’42” 
14.16’42” 
15.36’42” 
18.11’42” 
20.06’42” 

0.3 

06.24’06” 
07.24’06” 
07.54’06” 
09.39’06” 
12.09’06” 
13.39’06” 
15.09’06” 
17.24’06” 
19.39’06” 
20.24’06’’ 

12сек. 

06.24’18” 
07.24’18” 
07.54’18” 
09.39’18” 
12.09’18” 
13.39’18” 
15.09’18” 
17.24’18” 
19.39’18” 
20.24’18’’ 

Механичен завод 

06.05’47” 
07.05’47” 
07.35’47” 
08.23’47” 
10.05’47” 
12.50’47” 
14.15’47” 
15.35’47” 
18.10’47” 
20.05’47” 

12сек. 

06.05’59” 
07.05’59” 
07.35’59” 
08.23’59” 
10.05’59” 
12.50’59” 
14.15’59” 
15.35’59” 
18.10’59” 
20.05’59” 

0.5 

06.25’03” 
07.25’03” 
07.55’03” 
09.40’03” 
12.10’03” 
13.40’03” 
15.10’03” 
17.25’03” 
19.40’03” 
20.25’03’’ 

30сек. 

06.25’33” 
07.25’33” 
07.55’33” 
09.40’33” 
12.10’33” 
13.40’33” 
15.10’33” 
17.25’33” 
19.40’33” 
20.25’33’’ 

Забрал  
(в 09.40 и 17.25 се 
отклонява за СТС и се 
връща, за да продължи 

към кв. Настан) 
(в 08.22 и 18.09 се 
отклонява за СТС и се 
връща, за да продължи 

към Девин) 

06.04’42” 
07.04’42” 
07.34’42” 
08.22’42” 
10.04’42” 
12.49’42” 
14.14’42” 
15.34’42” 
18.07’42” 
20.04’42” 

30сек. 

06.05’12” 
07.05’12” 
07.35’12” 
08.23’12” 
10.05’12” 
12.50’12” 
14.15’12” 
15.35’12” 
18.08’12” 
20.05’12” 
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1.1 

06.26’48” 
07.26’48” 
07.56’48” 
09.45’48” 
12.11’48” 
13.41’48” 
15.11’48” 
17.30’48” 
19.41’48” 
20.26’48’’ 

12сек. 

06.27’00” 
07.27’00” 
07.57’00” 
09.46’00” 
12.12’00” 
13.42’00” 
15.12’00” 
17.31’00” 
19.42’00” 
20.27’00’’ 

Червения мост 

06.03’15” 
07.03’15” 
07.33’15” 
08.18’15” 
10.04’15” 
12.48’15” 
14.13’15” 
15.33’15” 
18.03’15” 
20.03’15” 

12сек. 

06.03’27” 
07.03’27” 
07.33’27” 
08.18’27” 
10.04’27” 
12.48’27” 
14.13’27” 
15.33’27” 
18.03’27” 
20.03’27” 

0.8 

06.28’15” 
07.28’15” 
07.58’15” 
09.48’15” 
12.13’15” 
13.43’15” 
15.13’15” 
17.32’15” 
19.43’15” 
20.28’15” 

12сек. 

06.28’27” 
07.28’27” 
07.58’27” 
09.48’27” 
12.13’27” 
13.43’27” 
15.13’27” 
17.32’27” 
19.43’27” 
20.28’27’’ 

Настански мост 

06.01’48” 
07.01’48” 
07.31’48” 
08.16’48” 
10.01’48” 
12.46’48” 
14.11’48” 
15.31’48” 
18.01’48” 
20.01’48” 

12сек. 

06.02’00” 
07.02’00” 
07.32’00” 
08.17’00” 
10.02’00” 
12.47’00” 
14.12’00” 
15.32’00” 
18.02’00” 
20.02’00” 

1.2 

06.29’12” 
07.29’12” 
07.59’12” 
09.49’12” 
12.14’12” 
13.44’12” 
15.14’12” 
17.35’12” 
19.46’12” 
20.29’12’’ 

15сек. 

06.29’27” 
07.29’27” 
08.57’27” 
09.49’27” 
12.14’27” 
13.44’27” 
15.14’27” 
17.35’27” 
19.46’27” 
20.29’27’’ 

Срещу училището в кв. 
Настан 

06.00’33” 
07.00’33” 
07.30’33” 
08.15’33” 
10.00’33” 
12.45’33” 
14.10’33” 
15.30’33” 
18.00’33” 
20.00’33” 

15сек. 

06.00’48” 
07.00’48” 
07.30’48” 
08.15’48” 
10.00’48” 
12.45’48” 
14.10’48” 
15.30’48” 
18.00’48” 
20.00’48” 

0.4 

06.30’00” 
07.30’00” 
08.00’00” 
09.50’00” 
12.15’00” 
13.45’00” 
15.15’00” 
17.36’00” 
19.47’00” 
20.30’00” 

  Квартал Настан център   

06.00’00” 
07.00’00” 
07.30’00” 
08.15’00” 
10.00’00” 
12.45’00” 
14.10’00” 
15.30’00” 
18.00’00” 
20.00’00” 

Обща 
дължина 6.7 км. 

     

Общо време 
за движение  0 ч. 11.3 мин. Средна техническа скорост 35.6 км/ч 
Общо време 
за пътуване  0 ч. 15 мин. Средна съобщителна скорост 26.8 км/ч 
 
Забележка: Автобусите, тръгващи от Девин (спирка „Балдаран Спрингс”) в работни дни в 9.30 и 
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17.15 ч. и от Настан (център) в 8.15 и 18.00 ч. се отбиват от спирка „Забрал”, отиват до “СТС”, 
връщат се на спирка „Забрал” и продължават в съответната посока. 
 
 
 
Настоящото разписание се възлага от община  Девин на……………………. 
                                                                     (фирма  на превозвача) 
с договор   …………………..г. със срок на действие до ………………. г. 
 
 
 
                                                                             Заверка от общината:  …….………………. 
                                                                                                            (подпис и печат) 

 

 
 
 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

Градска линия Девин - квартал Настан 

Изпълнява се в събота, неделя и празнични дни 

 

Разстоя- 
Часове, минути, секунди 
(ориентировъчно)     

Часове, минути, секунди 
(ориентировъчно) 

ние (км.) Пристига Стои  Тръгва 
   М  А  Р  Ш  Р  У Т 
(спирки) Пристига Стои  Тръгва 

  

  

07.30’00” 
09.30’00” 
12.00’00” 
17.30’00” 
18.15’00” 

Девин „Балдаран 
Спрингс” 

07.30’00” 
08.15’00” 
10.15’00” 
13.00’00” 
18.15’00” 

  

0.2 

07.30’30” 
09.30’30”  
12.00’30”  
17.30’30” 
18.15’30” 

12 
сек. 

07.30’42” 
09.30’42” 
12.00’42” 
17.30’42” 
18.15’42” 

Пазара 

07.29’18” 
08.14’18” 
10.14’18” 
12.59’18” 
18.14’18” 

12 
сек. 

07.29’30 
08.14’30” 
10.14’30” 
12.59’30” 
18.14’30”  

0.5 

07.31’42” 
09.31’42” 
12.01’42” 
17.31’42” 
18.16’42” 

12 
сек. 

07.31’54” 
09.31’54” 
12.01’54” 
17.31’54” 
18.16’54’’ 

Ул. „В. Левски срещу 
СПА комплекс 

„Орфей” 

07.28’06” 
08.13’06” 
10.13’06” 
12.58’06” 
18.13’06” 

12 
сек. 

07.28’18” 
08.13’18” 
10.13’18” 
12.58’18” 
18.13’18”  

0.2 

07.32’24” 
09.32’24” 
12.02’24” 
17.32’24” 
18.17’24’’ 

1 мин. 
30 
сек. 

07.33’54” 
09.33’54” 
12.03’54” 
17.33’54” 
18.18’54’’  

ПГ „А. С. Попов” 

07.26’06” 
08.11’06” 
10.11’06” 
12.57’06” 
18.11’06” 

1 мин. 
30 
сек. 

07.27’36” 
08.12’36” 
10.12’36” 
12.57’36” 
18.12’36” 

0.5 
07.35’24” 
09.35’24” 

1мин. 
07.36’24” 
09.36’24” 

Болнична 
07.23’46” 
08.08’46” 

1мин. 
07.24’46” 
08.09’46” 
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12.05’24” 
17.35’24” 
18.20’24’’  

12.06’24” 
17.36’24” 
18.21’24’’ 

10.08’46” 
12.53’46” 
18.08’46” 

10.09’46” 
12.54’46” 
18.09’46” 

1.0 

07.38’24” 
09.38’24” 
12.08’24” 
17.38’24” 
18.23’24’’  

12сек. 

07.38’36” 
09.38’36” 
12.08’36” 
17.38’36” 
18.23’36’’   

Бензиностанция 
„Петрол” 

07.21’34” 
08.06’34” 
10.06’34” 
12.51’34” 
18.06’34” 

12сек. 

07.21’46” 
08.06’46” 
10.06’46” 
12.51’46” 
18.06’46” 

0.3 

07.39’06” 
09.39’06” 
12.09’06” 
17.39’06” 
18.24’06’’  

12сек. 

07.39’18” 
09.39’18” 
12.09’18” 
17.39’18” 
18.24’18’’   

Механичен завод 

07.20’52” 
08.05’52” 
10.05’52” 
12.50’52” 
18.05’52” 

12сек. 

07.21’04” 
08.06’04” 
10.06’04” 
12.51’04” 
18.06’04” 

0.5 

07.40’03” 
09.40’03” 
12.10’03” 
17.40’03” 
18.25’03’’  

30сек. 

07.40’33” 
09.40’33” 
12.10’33” 
17.40’33” 
18.25’33’’   

Забрал 

07.19’42” 
08.04’42” 
10.04’42” 
12.49’42” 
18.04’42” 

30сек. 

07.20’12” 
08.05’12” 
10.05’12” 
12.50’12” 
18.05’12” 

1.1 

07.41’48” 
09.41’48” 
12.11’48” 
17.41’48” 
18.26’48’’  

12сек. 

07.42’00” 
09.42’00” 
12.12’00” 
17.42’00” 
18.27’00’’   

Червения мост 

07.18’15” 
08.03’15” 
10.03’15” 
12.48’15” 
18.03’15” 

12сек. 

07.18’27” 
08.03’27” 
10.03’27” 
12.48’27” 
18.03’27” 

0.8 

07.43’15” 
09.43’15” 
12.13’15” 
17.43’15” 
18.28’15”  

12сек. 

07.43’27” 
09.43’27” 
12.13’27” 
17.43’27” 
18.28’27’’   

Настански мост 

07.16’48” 
08.01’48” 
10.01’48” 
12.46’48” 
18.01’48” 

12сек. 

07.17’00” 
08.02’00” 
10.02’00” 
12.47’00” 
18.02’00” 

1.2 

07.44’12” 
09.44’12” 
12.14’12” 
17.44’12” 
18.29’12”  

15сек. 

07.44’27” 
09.44’27” 
12.14’27” 
17.44’27” 
18.29’27’’   

Срещу училището в 
кв. Настан 

07.15’33” 
08.00’33” 
10.00’33” 
12.45’33” 
18.00’33”  

15сек. 

07.15’48” 
08.00’48” 
10.00’48” 
12.45’48” 
18.00’48” 

0.4 

07.45’00” 
09.45’00” 
12.15’00” 
17.45’00” 
18.30’00” 

  
Квартал Настан 

център 
  

07.15’00” 
08.00’00” 
10.00’00” 
12.45’00” 
18.00’00” 

 
 
Обща 
дължина  

 
6.7 

 
км.    

Общо 
време за 
движение  0 ч. 11.3 мин. Средна техническа скорост 35.6 км/ч 
Общо 
време за 
пътуване  0 ч. 15 мин. Средна съобщителна скорост 26.8 км/ч 
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Събота от Девин (спирка „Балдаран Спрингс”) до мост за стар гробищен парк и до отклонение за 
нов гробищен парк местност „Забрал“ от 09.30 часа и обратно в 10.00 часа. 
 
 
 
Настоящото разписание се възлага от община  Девин на……………………. 
                                                                     (фирма  на превозвача) 
с договор   …………………..г. със срок на действие до ………………. г. 
 
 
 
                                                                             Заверка от общината:  …….………………. 
                                                                                                            (подпис и печат) 

 

 
 
 
 
 
 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

Междуселищна линия Квартал Настан-Грохотно 

Изпълнява се всеки ден без събота, неделя и празнични дни 

 

Разстоя-           Час,минути                Час,минути 

ние( км.) Пристига Стои  Тръгва    М  А  Р  Ш  Р  У Т Пристига Стои 
 
Тръгва 

      

07.07, 
12.17, 
13.47, 
15.15, 
17.36, 
19.45 

Квартал Настан-
център 

07.22, 
12.45,  
14.07, 
15.30, 
17.51, 
20.00     

5.3 

07.14, 
12.24, 
13.54, 
15.22, 
17.43, 
19.52   Грохотно-център   

07.15, 
12.39, 
14.00, 
15.23, 
17.44, 
19.53 

 

Обща дължина  

 

5.3 

 

км.    

Общо време за 
 0.07 ч.мин. 

Средна техническа 
45.4 км/ч 
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движение скорост 

 
 
 
Настоящото разписание се възлага от община  Девин на……………………. 
                                                                     (фирма  на превозвача) 
с договор   …………………..г. със срок на действие до ………………. г. 
 
 
 
                                                                             Заверка от общината:  …….………………. 
                                                                                                            (подпис и печат) 

 

 

 

Съгласно чл. 18, ал. 1, т. 2  от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси - 35% от общия брой курсове по линиите от общинската 
транспортна схема да са предназначени за трудно подвижни лица. 

 
 
ІІI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – 60 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 

 ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – територията на Община Девин. 

 V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 1. Нормативни изисквания 
 Изпълнението на обществената поръчка следва да се извършва в пълно съответствие 
с изискванията на следните нормативни документи: 

• Закон за автомобилните превози; 
• Закон за движението по пътищата; 
• Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на Република България; 
• Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка 

техническата изправност на пътните превозни средства; 
• Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси; 
• Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 
автомобилния транспорт, предвидени в нормативни 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 за 
издаване на превозни документи за извършване на превозите. 

• НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни 
средства и техните ремаркета. 

• РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1370/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 
октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и 
автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на 
Съвета. 
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• Постановление №66 на Министерски съвет от 15.04.1991 година за определяне 
минимални размери на намаленията на превозни цени по автомобилния транспорт на някои 
групи граждани. 
 
 2. Изисквания към извършването на обществен превоз на пътници по автобусни линии 
от общинската и областната транспортни схеми, квота на община Девин, съгласно утвърдени 
маршрутни разписания: 

Изпълнителят е длъжен: 
• Да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената 

максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната 
почивка и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните 
превози; 

• Автобусите да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в 
Наредба № H-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата 
изправност на пътните превозни средства 

• Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото 
им здравословно състояние; 

• Да организира проверките на техническото състояние на автобусите преди 
излизане от гаража; 

• Да осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на 
превозните документи; 

• Да спазва условията и реда на глава Втора от Наредба за условията и реда за 
предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени 
за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни 
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 за издаване на превозни документи за извършване на превозите 
и да осигурява необходимите билети и карти съгласно Наредбата за условия и реда за 
отпечатване и контрол върху ценните книжа или от фискални устройство по реда на Наредба 
№Н-18 от 2006 година на Министерство на финансите за регистриране и отчитане на 
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства – за билетите; 

• Да изготвя работен дневник и график за работата на водачите, осъществяващи 
превози на пътници с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент 
(ЕО) 561/2006 г.; 

• Да не допуска извършването на превоз по автобусни линии без валиден договор 
с Възложителя и/или без валидно маршрутно разписание; 

• Да не допуска извършването на превоз по автобусни линии под формата на 
случаен или специализиран превоз; 

• Да снабди водачите, извършващи превози с автобуси, оборудване с дигитални 
тахографи, с достатъчно количество хартия за разпечатка на данните, а за автобусите с 
аналогови тахографи – с достатъчен брой тахографски дискове; 

• Да снабди водачите с достатъчен брой багажни разписки; 
• Да информира и инструктира водачите за спазването на Регламент (ЕО) 

№561/2006, Регламент (ЕИО) 3821/85 и АЕTR, което се удостоверява с подпис на всеки 
водач в книга за инструктаж; 

• Да извършва превоза по автобусните линии срещу документ за платена превозна 
цена (билет или карта); 

• Да постави на видно за пътниците място таблица с цените на билетите за 
пътуване; 

• Да осигури безпрепятствен достъп в автобусите на хора с увреждания, 
придружени от кучета водачи; 

• Да не допуска превоз на правостоящи пътници по междуселищни, 
междуобщински и междуобластни линии при пътувания на разстояние над 30 километра. 

• Превозът да се извършва в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания, 
по отношение на чистота, отопление и вентилация на салона за пътници, съобразно сезона.  

• Да осигури комфорт на пътниците: тиха музика; спазване на нормативните 
санитарно-хигиенни изисквания, по отношение на чистота, отопление и вентилация на 
салона за пътници, съобразно сезона. 
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• Да поддържа екологичните и техническите качества на автобуса за целия срок 
на договора.  

• При възникване на технически или друг проблем своевременно осигуряване на 
резервно превозно средство за извършване на транспортната услуга. 

• Автобусите за превоз на трудно подвижни лица следва да са одобрени съгласно 
изискванията на приложение №11 от НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на 
нови моторни превозни средства и техните ремаркета. 

 
 Изпълнителят следва да разполага с водачи на автобусите за обществен транспорт, 
които следва да отговарят на следните изисквания: 

• Да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория 
МПС; 

• Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния 
кодекс или не са лишавани с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозната 
дейност; 

• Да са психологически годни по смисъла на Наредба №36 от 15.05.2006 година за 
изискванията за психологическите изследвания на кандидати за придобиване на 
правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председателите на изпитни 
комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически 
изследвания. 

• Да отговарят на изискванията за професионална квалификация по смисъла на 
Наредба №41 от 04.08.2008 година за условията и реда за провеждане на обучение на 
водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане 
на изпитите за придобиване на начална квалификация. 

• Минималната възраст на водачите, осъществяващи превоз на пътници, да бъде 
съобразена с изискванията на чл.87 от Закона за автомобилните превози. 
 
 Изпълнителят има и следните допълнителни задължения във връзка с изпълнение на 
разпоредбите на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране 
на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 
автомобилния транспорт, предвидени в нормативни 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 за 
издаване на превозни документи за извършване на превозите: 

• Да представя ежемесечно до 7-мо число на месеца следващ отчетния, в 
деловодството на Възложителя опис-сметка за броя и общата стойност на издадените 
абонаментни карти на ветераните от войните, както и справка за извършения от него през 
отчетния месец пробег; 

• Да представя ежемесечно до 7-мо число на месеца следващ отчетния, в 
деловодството на Възложителя опис-сметка за броя и стойността на превозите по условията 
на действащата тарифа и номерата и датите на издадените фактури за извършените 
безплатни пътувания на ветераните от войните един път годишно в страната на основание 
чл. 19, т.1, б.“б“ от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за 
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 
превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни 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 за издаване на превозни документи за извършване на превозите; 

• Да представя ежемесечно до 7-мо число на месеца следващ отчетния, в 
деловодството на Възложителя опис – сметка за броя и общата стойност на издадените 
абонаментни карти на военнопострадалите и военноинвалидите, както и справка за 
извършения от него през отчетния месец пробег; 

• Да представя ежемесечно до 7-мо число на месеца следващ отчетния, в 
деловодството на Възложителя опис – сметка за броя и равностойността на издадените 
билети с нулева стойност на децата до 7 навършени години по междуселищния транспорт 
съобразно действащата тарифа на превозвача, ведно с дубликати на издадените нулеви 
билети; 
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• Да представя ежемесечно до 7-мо число на месеца следващ отчетния, в 
деловодството на Възложителя опис – сметка за броя и равностойността на издадените 
билети на децата от 7 до 10 навършени години по междуселищния транспорт съобразно 
действащата тарифа на превозвача, ведно с дубликати на издадените билети; 

• Да представя ежемесечно до 7-мо число на месеца, следващ отчетния, в 
деловодството на Възложителя опис-сметки за броя на издадените абонаментни карти на 
учениците, обучаващи се в дневна форма на обучение, на студентите редовно обучение, 
включително докторантите в редовна форма на обучение и на лицата получаващи пенсия по 
условията на глава Шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по 
чл.68, ал.1-3 от КСО, справка за изминатия пробег от превозвачите и дължимата сума до 
определените в зависимост от категорията на общината и вида на превозите месечни 
размери за всяка една карта по смисъла на чл. 40 от Наредба за условията и реда за 
предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени 
за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни 
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 за издаване на превозни документи за извършване на 
превозите; 

• Да представя ежемесечно до 7-мо число на месеца, следващ отчетния, в 
деловодството на Възложителя опис-справка за издадените абонаментни карти на 
служителите по чл. 19, т.7 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за 
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 
превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни 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 за издаване на превозни документи за извършване на превозите, ведно със справка за 
изминатия пробег от съответния превозвач, осъществяващ вътрешноградски превоз; 

• Да предоставя ежемесечно до 7-мо число на месеца, следващ отчетния, в 
деловодството на Възложителя данни необходими за изготвяне на справката съгласно чл.12, 
ал.1 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 
намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 
автомобилния транспорт, предвидени в нормативни 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 за 
издаване на превозни документи за извършване на превозите (Приложение №3 от 
наредбата), като в същата следва да се съдържа обобщена информация за периода от 
началото на годината до края на изминалия месец с натрупване; 

• Да води аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност, при 
осъществяване на други дейности извън дейността по предоставяне на компенсирани 
превозни услуги, която следва да отговаря на условията по чл. 58 от Наредба за условията и 
реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането 
на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в 
нормативни 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 за издаване на превозни документи за извършване 
на превозите; 

• Да представя и други справки и извлечения от счетоводната си система с цел 
определяне на размера на субсидиите, както и да осигури достъп на служители на 
Възложителя за извършване на справки на място за удостоверяване на размера на заявената 
за съответния период сума за компенсиране за извършени превози с ценови облекчения – 
копия от договори за сключен превоз на пътници, маршрутни разписания, ценоразпис на 
предлаганите услуги, регистър на издадените безплатни и по намалени цени карти и други 
превозни документи.  
  
 Изпълнителят следва да извършва обществен превоз на пътници с автобуси, които 
отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба № Н-32 от 
16.12.2011 година за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на 
пътните превозни средства. 
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 Изпълнителят следва да извършва превозите по автобусните линии със следните 
класове автобуси: 

• градски основни линии - с класове І, ІІ и А; 
• междуселищни линии с еднопосочна дължина до 30 км - с всички класове 

автобуси. 
 

 
 VІ. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 Стойността на поръчката за целия срок на договора: 319 309,45 лв. /триста и 
деветнадесет хиляди и триста и девет лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС;  

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ компенсира и субсидира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършени разходи за 

превоз на лицата по чл.19, т.1 (ветерани от войните, които пътуват безплатно в 
съответствие с чл. 4, т.4 и т.5 от Закона за ветераните от войните); чл.19, т.2 
(военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и 
военнопострадалите, които пътуват безплатно в съответствие с чл. 17, ал.1 от същия закон); 
чл. 19, т.3 (децата до 7 навършени години, които пътуват с карта за безплатно пътуване по 
вътрешноградския транспорт и с билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен 
транспорт); чл.19, т.5 (учениците в дневна форма на обучение и студентите редовно 
обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, учащи в училищата, 
висшите училища и научните организации, включени в Регистъра на средните училища и 
детските градини и в Регистъра на акредитираните висши училища на Министерството на 
образование и науката, които пътуват с минимално намаление на цената на абонаментната 
карта по основни градски линии – 30 на сто, а по междуселищни автобусни линии от 
общинските и областните транспортни схеми – 20 на сто, спрямо определената редовна цена 
по действащата тарифа на съответния превозвач); чл.19 т.6 (лицата получаващи пенсия по 
условията на глава Шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 
68, ал.1 – 3 от КСО, които пътуват с минимално намаление на цената на абонаментната 
карта по основни градски линии и по междуселищни автобусни линии от общинските и 
областните транспортни схеми – 20 на сто спрямо определената редовна цена); чл.19 т.7 
(служителите, пътуващи безплатно във вътрешноградския транспорт при изпълнение на 
служебните си задължения, когато това е предвидено в закон); чл.19 т.8 (децата и 
учениците, които подлежат на задължителна подготовка или задължително обучение в 
населено място, в което няма детска градина или училище, осъществяващи предучилищна 
подготовка в съответната подготвителна група или обучение в съответния клас, с осигурен 
безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото населено място на 
територията на общината или на съседна община, и на учениците, които се обучават за 
придобиване на квалификация по професия, в съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за 
народната просвета) от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за 
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 
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 за издаване на превозни документи за извършване на превозите. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя компенсации и субсидии на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно 
Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените 
приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 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 за издаване на 
превозни документи за извършване на превозите. 

Средствата за субсидиране и компенсиране на пътуванията с ценови облекчения се 
предоставят до размера, определен в държавния бюджет за тази цел. 

Плащането ще се осъществи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
Община Девин опис-сметки /справки/ и други отчетни документи при следните условия: 
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1.  Компенсиране стойността на издадените абонаментни карти на ветераните от 
войните от превозвачите се извършва въз основа на представени опис-сметка за броя и 
стойността на издадените абонаментни карти от него, както и справка за изминатия пробег 
от съответния превозвач през отчетния месец; 

2.  Компенсиране стойността на безплатните пътувания на ветераните от войните един 
път годишно в страната по смисъла на чл. 19, т.1, буква “б“ от Наредба за условията и реда 
за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на 
цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в 
нормативни 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 за издаване на превозни документи за извършване 
на превозите се извършва въз основа на представена от превозвача опис-сметка за броя и 
стойността на превозите по условията на действащата тарифа и номера и датите на 
издадените фактури през отчетния месец; 

3.  Компенсиране стойността на издадените абонаментни карти по автобусната мрежа 
и по основната градска линия Девин-квартал Настан от превозвачите се извършва въз 
основа на представени опис-сметка за броя и стойността на издадените абонаментни карти 
от тях, както и справка за изминатия пробег от съответния превозвач през отчетния месец; 

4. Компенсиране стойността на издадените билети с нулева стойност на децата до 7 
навършени години по междуселищен транспорт от превозвача се извършва въз основа на 
представена опис-сметка за броя и равностойността им по действащата тарифа на 
превозвача, ведно с дубликати на издадените билети с нулева стойност през отчетния 
месец; 

5.  Компенсиране стойността на намалените приходи при пътувания на учениците, 
обучаващи се в дневна форма на обучение, на студентите редовно обучение, включително 
докторантите в редовна форма на обучение и на лицата, получаващи пенсия по условията на 
глава Шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1- 3 от 
КСО на превозвача се извършва въз основа на опис-сметка за броя на издадените 
абонаментни карти, справка за изминатия пробег от превозвача и дължимата сума до 
определените в зависимост от категорията на общината и вида на превозите месечни 
размери за всяка една карта съобразно чл.40 от Наредба за условията и реда за 
предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени 
за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни 
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 за издаване на превозни документи за извършване на 
превозите. 

6. Субсидиране на вътрешноградски пътнически превоз по линията Девин-квартал 
Настан, без превозите по междуселищните линии, в чертите на града по смисъла на Част 
Четвърта от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 
намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 
автомобилния транспорт, предвидени в нормативни 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 за 
издаване на превозни документи за извършване на превозите се извършва въз основа на 
ежемесечни справки за финансовите резултати. 

Субсидиите и компенсациите ще се изплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път в срок 
от 30 работни дни след приемане на представените отчетни документи за съответния месец 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Субсидиите за пътнически превози се предоставят на превозвачите до размер, който 
не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект от изпълнението на 
задължението за обществените услуги и се определя по реда на Глава Втора от Наредба за 
условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от 
прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, 
предвидени в нормативни 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 за издаване на превозни документи за 
извършване на превозите. Нетният финансов ефект се определя като резултат от разходите, 
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извършени във връзка със задължението за извършване на обществената услуга, наложено 
от компетентен орган, намалено с всякакви положителни финансови резултати, реализирани 
в рамките на мрежата, експлоатирана от превозвача, намалени с тарифните приходи или 
всякакви други постъпления, реализирани при изпълнение на въпросното задължение за 
извършване на обществена услуга, увеличена с разумна печалба, която не може да бъде 
повече от 5 на сто от общия размер на преките и съответната част от непреките разходи за 
дейността по предоставяне на субсидирани пътнически превозни услуги.  

Изпълнителят възстановява предоставена субсидия в размер, превишаващ 
необходимия, в едномесечен срок от установяване на превишението по сметката на 
Възложителя, в случай, че след приключване на бюджетната година при изчисляване на 
нетния финансов ефект за цялата предходна година на база на данните от годишните 
финансови отчети на Изпълнителя се получи превишаване на субсидията.  
 

 VІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПОРЪЧКАТА 

1. Лицата - участници, подизпълнители и членове на обединение, които ще 
извършват обществен превоз на пътници, трябва да притежават валиден лиценз за 
извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз за 
извършване на международен превоз на пътници (лиценз на Общността), издадени по реда и 
при условията на Закона за автомобилните превози, който лиценз следва да поддържат 
валиден през целия срок на действие на съответния договор. 

 
2. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от 

датата определена като крайна за получаване на офертите поне 1 (една) услуга с предмет 
еднакъв или сходен с предмета на поръчката. 

 
* Под услуги еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка следва 

да се разбира услуги за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания 
от автобусни линии от републиканската и/или областната и/или общинската транспортна 
схеми; и/или специализирани автобусни превози (превози на работници, ученици и други по 
договор с определени от възлагащия превоза маршрут и разписание); и/или случайни 
автобусни превози (превози на предварително определена група пътници без промяна в 
състава на групата от началния до крайния пункт по предварително заявени условия). 

Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Удостоверението се представя 
като заверено от участника копие. 

 
3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой (основни и резервни) 

автобуси за изпълнение на поръчката, както следва: 3 (три) автобуса (2 основни + 1 
резервен). 
 Изпълнителят следва да извършва превозите по градска линия Девин-квартал 
Настан и междуселищна кв. Настан–с. Грохотно автобуси с категория М3 и да разполага с 
поне един автобус предвиден за превоз на трудноподвижни лица. 
 
 4. Участникът трябва да разполага с необходимия брой водачи на МПС за изпълнение 
на поръчката. Минималният изискуем брой водачи на МПС е определен, както следва: 
минимум 2 (двама) водачи на МПС; 
 
 5. Участникът следва да разполага с база за сервизно обслужване и домуване на 
автобусите. 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 
РЕШЕНИЕ № 183 

от 30.11.2021 г. 

 
Промяна на предназначението на територията на земи от общинския 

поземлен фонд, от земеделска в горска територия 

 

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

и местна администрация, и във връзка с чл. 81, чл. 82, чл. 83 от Закона за горите, във 

връзка с § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

I. Дава съгласие за промяна на трайното предназначение на територията от 

земеделска в горска територия на следните земеделски земи, общинска собственост: 

землище ЛЯСКОВО 
          
№ 
по 
ред 

Идентификатор 
на ПИ 

Начин на 
трайно 
ползване 

Отдел и 
подотдел по ГС 

план 

Площ 
(кв. м) 

Акт за общинска 
собственост 

1 44848.5.154 Пасище 166 п 132311  2730/06.04.2020 г. 
2 44848.5.168 Нива 166 м, н 141535  2716/02.04.2020 г. 
3 44848.5.191 Нива 166 г 5795  2707/01.04.2020 г. 
4 44848.5.174 Пасище 166 л 3168  2731/06.04.2020 г. 
5 44848.5.172 Пасище 166 и 2532  2732/06.04.2020 г. 
6 44848.5.178 Нива 166 ж 5172  2715/02.04.2020 г. 
7 44848.5.177 Нива 166 т 3974  2708/01.04.2020 г. 
8 44848.5.117 Ливада 165 л-част 10513  2714/02.04.2020 г. 
9 44848.5.115 Пасище 165 л-част 5258  2727/06.04.2020 г. 
10 44848.5.111 Пасище 165 о 1770  2737/06.04.2020 г. 
11 44848.5.114 Нива 165 к-част 1544  2709/01.04.2020 г. 
12 44848.5.272 Пасище 165 к-част 3133  2738/06.04.2020 г. 
13 44848.5.275 Нива 165 к-част 900  2713/02.04.2020 г. 
14 44848.5.286 Ливада 168 ю 13404  2717/02.04.2020 г. 
15 44848.5.96 Пасище 164 з-част 10363  2729/06.04.2020 г. 
16 44848.5.300 Нива 164 з-част 3275  2712/02.04.2020 г. 
17 44848.3.426 Пасище 163 ч 7000  2740/06.04.2020 г. 
18 44848.3.418 Пасище 163 ц 24472  2726/06.04.2020 г. 
19 44848.3.414 Нива 163 у 4435  2710/01.04.2020 г. 
20 44848.3.386 Пасище 163 п 1079  2739/06.04.2020 г. 
21 44848.3.230 Пасище 157 и-част 27671  2736/06.04.2020 г. 
22 44848.3.225 Пасище 157 и-част 9882  2735/06.04.2020 г. 
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23 44848.3.376 Пасище 157 н 5259  2734/06.04.2020 г. 
24 44848.3.394 Пасище 157 р-част 8778  2728/06.04.2020 г. 
25 44848.3.175 Пасище 157 з-част 4105  2742/06.04.2020 г. 
26 44848.3.191 Пасище 157 з-част 4333  2723/06.04.2020 г. 
27 44848.3.159 Нива 157 д-част 1795  2711/01.04.2020 г. 
28 44848.3.162 Пасище 157 д-част 4072  2724/06.04.2020 г. 
29 44848.3.125 Пасище 157 г-част 3710  2741/06.04.2020 г. 
30 44848.3.111 Пасище 157 в 5234  2725/06.04.2020 г. 

31 44848.5.709 Пасище 169 ч-част, 168 т-
част 310342  2733/06.04.2020 г. 

32 44848.5.723 Пасище 168 т-част 10586  2744/06.04.2020 г. 
33 44848.5.722 Пасище 169 ч-част 4360  2743/06.04.2020 г. 
34 44848.5.714 Пасище 169 х-част 31784  2722/06.04.2020 г. 
35 44848.5.715 Пасище 169 х-част 13393  2721/06.04.2020 г. 
36 44848.5.716 Пасище 169 ф-част 24016  2719/06.04.2020 г. 
37 44848.5.718 Пасище 169 ф-част 25130  2720/06.04.2020 г. 

 

землище ДЕВИН 

№ 
по 
ред 

Идентификатор 
на ПИ 

Начин на 
трайно 
ползване 

Отдел и 
подотдел по 
ГС план 

Площ 
(кв. 
м) 

Акт за общинска 
собственост 

1 20465.579.5 Ливада 169 ц 3469  2784/09.04.2020 
г. 

2 20465.581.101 Пасище 172 г-част 7237  2776/09.04.2020 
г. 

3 20465.530.11 
Друг вид 
земеделска 
земя 

154 щ, ш, ц 17103
7  2783/09.04.2020 
г. 

4 20465.529.9 Нива 150 о, у, л, 151 
с 77321  2782/09.04.2020 

г. 

5 20465.512.1 Пасище 151 щ 56038  2775/09.04.2020 
г. 

6 20465.513.1 Пасище 151 а1 16466  2774/09.04.2020 
г. 

7 20465.507.75 
Гори и храсти 
в земеделска 
земя 

149 в 38713
5  2977/12.11.2021 
г. 

8 20465.507.71 Пасище 149 а, к, и, 146 
м, н-част 

45888
5 

 2777/09.04.2020 
г. 

9 20465.507.63 Гори и храсти 146 л, и, н-част 28115
7 

 2779/09.04.2020 
г. 

10 20465.521.106 
Друг вид 
земеделска 
земя 

153 г 3453  2781/09.04.2020 
г. 

11 20465.516.568 
Друг вид 
земеделска 
земя 

153 у-част 4530  2786/09.04.2020 
г. 

12 20465.516.567 
Друг вид 
земеделска 
земя 

153 у-част, ф, а 15096  2785/09.04.2020 
г. 

13 20465.704.17 
Друг вид 
земеделска 
земя 

147 б, в, г 45533  2778/09.04.2020 
г. 

14 20465.704.7 Друг вид 
земеделска 147 д, 146 б 17047  2780/09.04.2020 

г. 
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земя 
 

 

землище БРЕЗЕ 

№ 
по 
ре
д 

Идентификатор 
на ПИ 

Начин на 
трайно 
ползване 

Отдел и 
подотдел по 
ГС план 

Площ 
(кв. м) 

Акт за общинска 
собственост 

1 06269.2.668 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

182 щ 12022  2751/08.04.2020 
г.  

2 06269.2.675 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

181 г 17168  2752/08.04.2020 
г. 

3 06269.2.689 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

181 ц, к 70735  2769/09.04.2020 
г. 

4 06269.2.710 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

181 ч 4490  2753/08.04.2020 
г. 

5 06269.2.683 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

181 е 12311  2754/08.04.2020 
г. 

6 06269.2.693 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

182 р 12029  2755/08.04.2020 
г. 

7 06269.2.691 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

182 т 11199  2757/08.04.2020 
г. 

8 06269.2.776 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

183 ш-част 81630  2771/09.04.2020 
г. 

9 06269.2.649 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

183 ш-част, е 64276  2756/08.04.2020 
г. 

10 06269.2.584 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

183 в 37116  2760/08.04.2020 
г. 

11 06269.2.579 Пасище 183 а 9570  2761/08.04.2020 
г. 

12 06269.3.110 Гори и храсти 185 б2-част, 
в2, г2 76035  2768/08.04.2020 

г. 

13 06269.3.415 Пасище 185 з2 1470  2746/08.04.2020 
г. 

14 06269.4.544 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

186 з1 19269  2767/08.04.2020 
г. 

15 06269.4.549 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

186 с2 3987  2766/08.04.2020 
г. 

16 06269.4.506 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

186 м1 17750  2770/09.04.2020 
г. 

17 06269.4.553 Пасище 186 л1-част 2032  2745/08.04.2020 
г. 

18 06269.4.554 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

186 л1-част 6174  2765/08.04.2020 
г. 
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19 06269.3.585 Пасище 186 д1-част, 
а1, щ 20545  2747/08.04.2020 

г. 

20 06269.5.498 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

324 ш1, 325 
п1, о1,  193044  2764/08.04.2020 

г. 

21 06269.5.497 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

324 ч1, 325 м1 22383  2763/08.04.2020 
г. 

22 06269.5.494 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

325 к1 7476  2762/08.04.2020 
г. 

23 06269.5.287 Пасище 324 е2-част, 
ж2 16589  2749/08.04.2020 

г. 

24 06269.5.288 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

324 е2-част, 
б2-част 88861  2772/09.04.2020 

г. 

25 06269.5.351 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

324 б2-част 5012  2759/08.04.2020 
г. 

26 06269.5.153 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

324 ж3 117757  2773/09.04.2020 
г. 

27 06269.5.132 
Гори и храсти в 
земеделска 
земя 

323 л 8415  2758/08.04.2020 
г. 

 

землище БЕДЕН 

№ 
по 
ред 

Идентификатор 
на ПИ 

Начин на 
трайно 
ползване 

Отдел и 
подотдел по 
ГС план 

Площ 
(кв. м) 

Акт за общинска 
собственост 

1 03112.62.4 
Друг вид 
земеделска 
земя 

176 - а, г, д 139769 
 2790/14.04.2020 г. 

2 03112.63.3 
Друг вид 
земеделска 
земя 

176 - ж 8172 
 2791/14.04.2020 г. 

3 03112.78.1 
Друг вид 
земеделска 
земя 

176 - ч 51499 
 2792/14.04.2020 г. 

4 03112.47.69 
Гори и храсти 
в земеделска 
земя 

160 - ч, ф 86441 
 2793/14.04.2020 г. 

5 03112.42.29 Ливада 160 - р, с, т 16329  2794/14.04.2020 г. 
6 03112.47.70 Пасище 160 - т  743  2800/14.04.2020 г. 
7 03112.28.69 Пасище 158 - п1, т1 41487  2797/14.04.2020 г. 
8 03112.61.5 Пасище 169 - б1 6266  2798/14.04.2020 г. 

9 03112.61.3 
Друг вид 
земеделска 
земя 

169 - г1; 168 - 
ш 112825 

 2789/14.04.2020 г. 

10 03112.55.15 
Друг вид 
земеделска 
земя 

165 - м 68759 
 2788/14.04.2020 г. 

11 03112.56.2 Пасище 166 - р 13105  2801/14.04.2020 г. 
12 03112.198.10 Пасище 206 - и1 10453  2970/12.11.2021 г. 

13 
03112.198.11 

Друг вид 
земеделска 
земя 

206 - и1 
2050  2976/12.11.2021 г. 
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14 
03112.198.8 

Друг вид 
земеделска 
земя 

206 - и1 1729 
 2975/12.11.2021 г. 

15 03112.198.7 Пасище 206 - и1 5769  2966/12.11.2021 г. 
16 03112.198.5 Ливада 206 - и1 4227  2972/12.11.2021 г. 

17 
03112.198.4 

Гори и храсти 
в земеделска 
земя 

206 - и1 9754 
 2974/12.11.2021 г. 

18 
03112.185.55 

Гори и храсти 
в земеделска 
земя 

201 - х 
20084  2978/12.11.2021 г. 

19 03112.196.5 Друг вид 
земеделска 
земя 

211 - в1 32252 2973/12.11.2021 г. 

 

Землище СТОМАНЕВО 

№ 
по 
ред 

Идентификатор 
на ПИ 

Начин на 
трайно 
ползване 

Отдел и 
подотдел по 
ГС план 

Площ 
(кв. м) 

Акт за общинска 
собственост 

1 69465.3.247 пасище 
246 - ж; 247 - 
р 57396 

2902/09.04.2021 
г.  

2 69465.2.12 пасище 247 - р 5906 
2917/28.06.2021 

г.  

3 69465.2.16 пасище 247 - п 2122 
2916/28.06.2021 

г.  

4 69465.2.15 пасище 247 - п, о 42000 
2920/29.06.2021 

г.  

5 69465.4.8 пасище 255 - б 19715 
2914/28.06.2021 

г.  

6 69465.5.173 пасище 254 - в 19062 
2901/09.04.2021 

г.  

7 69465.5.180 пасище 254 - и 27421 
2897/09.04.2021 

г.  

8 69465.5.178 пасище 254 - ж 4633 
2900/09.04.2021 

г.  

9 69465.5.179 пасище 254 - е 8504 
2906/14.05.2021 

г.  

10 69465.3.137 

гори и храсти 
в земеделска 
земя 245 - д 13178 

2911/28.06.2021 
г.  

 

Землище ЧУРУКОВО 

№ 
по 
ред 

Идентификатор 
на ПИ 

Начин на 
трайно 
ползване 

Отдел и 
подотдел по 
ГС план 

Площ 
(кв. м) 

Акт за общинска 
собственост 

1 81815.4.52 

гори и храсти 
в земеделска 
земя 82 - а 27494 

2891/08.04.2021 
г.  

2 81815.4.51 пасище 82 - а 8533 
2883/08.04.2021 

г.  

3 81815.4.63 пасище 82 - а 10241 
2896/09.04.2021 

г.  

4 81815.4.8 пасище 82 - а 10105 
2873/07.04.2021 

г.  

5 81815.4.5 пасище 82 - а 1224 
2882/08.04.2021 

г.  
6 81815.1.62 гори и храсти 62 - к 41283 2892/08.04.2021 
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в земеделска 
земя 

г.  

7 81815.2.7 пасище 64 - д 6511 
2880/08.04.2021 

г.  

8 81815.2.8 пасище 64 - д 10510 
2879/08.04.2021 

г.  

9 81815.2.33 пасище 64 - д 31112 
2878/07.04.2021 

г.  

10 81815.2.9 пасище 65 - в 5650 
2876/07.04.2021 

г.  

11 81815.4.224 

гори и храсти 
в земеделска 
земя 80 - л 20234 

2893/08.04.2021 
г.  

12 81815.4.84 пасище 80 - л 17090 
2877/07.04.2021 

г.  

13 81815.4.35 

гори и храсти 
в земеделска 
земя 82 - б 13128 

2894/08.04.2021 
г.  

14 81815.4.207 пасище 87 - д 31254 
2872/06.04.2021 

г.  

15 81815.4.208 пасище 87 - б 11109 
2875/07.04.2021 

г.  

16 81815.5.152 пасище 93 - б 7282 
2874/07.04.2021 

г.  
 

Землище СЕЛЧА 

№ 
по 
ред 

Идентификатор 
на ПИ 

Начин на 
трайно 
ползване 

Отдел и 
подотдел по 
ГС план 

Площ 
(кв. м) 

Акт за общинска 
собственост 

1 66130.2.356 

гори и храсти 
в земеделска 
земя 209 - р 222969 2890/08.04.2021 г. 

2 66130.2.376 

гори и храсти 
в земеделска 
земя 209 - с 41562 

2889/08.04.2021 
г.  

3 66130.2.248 

гори и храсти 
в земеделска 
земя 209 - с 32835 

2887/08.04.2021 
г.  

4 66130.2.251 

гори и храсти 
в земеделска 
земя 209 - с 4600 

2888/08.04.2021 
г.  

5 66130.7.225 

гори и храсти 
в земеделска 
земя 223 - к, м, н 54281 

2910/28.06.2021 
г.  

6 66130.7.387 Пасище 223 - и 25321 2652/21.03.2019 г. 

7 66130.6.192 

гори и храсти 
в земеделска 
земя 224 - ж 11895 

2885/08.04.2021 
г.  

 

землище ТРИГРАД 

№ 
по 
ред 

Идентификатор 
на ПИ 

Начин на 
трайно 
ползване 

Отдел и 
подотдел по 
ГС план 

Площ 
(кв. м) 

Акт за общинска 
собственост 

1 73105.20.170 пасище 101 - в, г 57567 2868/06.04.2021 г.  
2 73105.20.222 пасище 101 - о 8436 2928/29.06.2021 г.  
3 73105.20.262 пасище 103 - н 2886 2944/02.07.2021 г.  
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4 73105.22.81 пасище 125 - а, б 28117 2939/02.07.2021 г.  
5 73105.21.2 пасище 125 - г 9259 2931/30.06.2021 г.  
6 73105.22.514 пасище 129 - р 3757 2933/30.06.2021 г.  
7 73105.22.504 пасище 129 - у 3865 2935/30.06.2021 г.  
8 73105.23.14 пасище 135 - а 2427 2929/30.06.2021 г.  

9 73105.21.621 пасище 
146 - р; 147 - 
ф, х 32187 2948/02.07.2021 г.  

10 73105.21.622 пасище 
146 - р; 147-
х 6717 2945/02.07.2021 г.  

11 73105.22.447 ливада 129 - д1 1925 2915/28.06.2021 г.  
 

землище КЕСТЕН 

№ 
по 
ред 

Идентификатор 
на ПИ 

Начин на 
трайно 
ползване 

Отдел и 
подотдел по 
ГС план 

Площ 
(кв. м) 

Акт за общинска 
собственост 

1 36796.2.334 пасище 79 - н; 80 - д 28461  2865/05.04.2021 г. 
2 36796.2.336 пасище 80 - о 3955  2864/05.04.2021 г. 
3 36796.1.547 пасище 69 - д 51707  2871/06.04.2021 г. 
4 36796.1.548 пасище 69 - д 2229  2870/06.04.2021 г. 
5 36796.1.546 пасище 69 - д 5402  2869/06.04.2021 г. 

 

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

действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 13, ДЗО – 187/17.11.2021 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 № 184 

от 30.11.2021 г. 

 

Предложение за актуализация на раздел VI. План сметката на дейностите, 

свързани с развитието на туризма в община Девин за 2021 година от 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 и чл. 60, 

ал. 1 и ал. 2 от Закон за туризма, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Актуализира раздел VI. План сметката на дейностите, свързани с развитието на 

туризма в община Девин за 2021 година от Програмата за развитието на туризма в 

община Девин за 2021 г., съгласно Приложението.  

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 14, ДЗО – 188/17.11.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



№ по 
ред Показатели

Актуализиран 
план, съгл. 
Решение 
№123 от 
27.07.21 г

Изпълнено
към 

12.11.2021 г. 

Предложение 
за 

актуализация

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

1. Туристически данък 55 000,00 47 307,00 55 000,00
2. Такси за категоризиране на туристически обекти 3 000,00 12 094,00 3 000,00
3. Други източници-местни такси:

3.1. Такси за реклама 2 800,00 2 612,00 2 800,00
3.1.1. ДДС -560,00 -435,00 -560,00
3.1.2. Корпоративен данък -56,00 -56,00

4. Преходен остатък от 2020 г. от Туризъм 15 304,00 15 304,00 15 304,00
5 Дарения 5 000,00 5 000,00 5 000,00

ВСИЧКО: 80 488,00 81 882,00 80 488,00

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 6 381,00 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 5 430,00 10 000,00

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

12 000,00 10 104,00 15 000,00

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 6 480,00 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 5 000,00

3.5. Провеждане на фестивали и събития за популяризиране на
община Девин като туристическа дестинация в т. ч. За
„Орфически мистерии“ – 5000 лв. и от дарения - 5000 лв. 

16 000,00 10 000,00 10 000,00

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

1 000,00 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 11 000,00

4. Членски внос на Община Девин в ОУТР "Родопи" и АСЕКОБ 700,00 500,00 700,00

5. Изработване на категорийна символика на обектите 1 800,00 950,00 1 800,00

6. Разходи свързани с категоризация на обектите 988,00 146,00 988,00

ВСИЧКО: 80 488,00 52 420,00 80 488,00

Приложение към Решение № 184 от 30.11.2021 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ДЕВИН

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



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 
РЕШЕНИЕ № 185 

от 30.11.2021 г. 

 
Увеличаване на капитала на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВИН“ ЕАД 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 192, ал. 2 във връзка с 

ал. 1 от Търговския закон, чл. 19, ал. 1, т. 3 от Наредбата за упражняване правата на 

собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала 

и общинските предприятия, чл. 10, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Устава на 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВИН“ ЕАД, Общински съвет – 

Девин, във връзка с Постановление № 376 от 05.11.2021 г. на Министерски съвет, 

обн., ДВ бр. 93 от 09.11.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г., 

Писмо с изх. № ФО-85/11.11.2021 г. на Министъра на финансите и чл. 100, ал. 2, т. 4 

от Закона за лечебните заведения, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Увеличава капитала на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВИН“ ЕАД от 190 000 (сто и деветдесет хиляди) лева на 890 000 

(осемстотин и деветдесет хиляди) лева с издаването на нови поименни70 000 

(седемдесет хиляди) акции с номинал 10 (десет) лева всяка, с цел финансовото му 

оздравяване, представляваща стойността на предоставените от бюджета средства за 

погасяване на задължения на лечебното заведение съгласно представена справка към 

15.11.2021 г. Всички акции да бъдат придобити от Община Девин и платени по 

номинал чрез превеждане на средствата по банкова сметка на дружеството. 

2. Изменя текста на чл. 8 от Устава на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВИН“ ЕАД, който след изпълнение на фактическия състав 

на увеличението на капитала придобива следната редакция: „Капиталът на 

дружеството е в размер на 890 000 (осемстотин и деветдесет хиляди) лева, 

разпределен на 89 000 (осемдесет и девет хиляди) броя поименни акции с 

номинална стойност по 10 (десет) лева всяка една.“ 

3. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме 

необходимите правни действия за издаване на нови временни удостоверения за 

акциите и вписване на взетото решение в Търговския регистър. 
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 15, ДЗО – 189/18.11.2021 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 № 186 

от 30.11.2021 г. 

 
Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 2 

и ал. 3 от Закона за публични финанси и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията 

и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Актуализира бюджета на община Девин за 2021 година както следва 

1.1 Приходи за местни дейности 

Наименование на приходи §§ План – било План – става Разлика 

Трансфери между бюджети  – 

предоставени трансфери 

61-02 -345 330 -325 191 + 20 139 

Всичко  -345 330 -325 191 +20 139 

 
1.2 Разходи за местни дейности 

Дейност/Наименование на 

разхода 

§§ План – било План – става Разлика 

623 „Чистота”  0 20 139 +20 139 

„Придобиване на 

транспортни средства” 

52-04 0 20 139 + 20 139 

 

1.3 Разходи за делегирани от държавата дейности 

Дейност/Наименование на 

разхода 

§§ План – било План – става Разлика 



2 
 

526 „Центрове за 

обществена подкрепа” 

 31 281 31 281 0 

„Материали” 10-15 27 006 25 306 - 1 700 

„Външни услуги” 10-20 4 275 5 975 + 1 700 

 

2. Актуализира инвестиционната програма за 2021 г. по обекти, видове разходи 

и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14, както следва 

Раздел ХV - ТРАНСФЕРИ 

Дейност 623 „Чистота” 

§ 52-04 Придобиване на транспортни средства 

- Машина за дезинфекция, миене и почистване  - 253 841 лв. 

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

действия по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 16, ДЗО – 190/22.11.2021 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 № 187 

от 30.11.2021 г. 

 
Одобряване на структура на Общинска администрация – Девин и звената към 

нея 

 

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

и местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява общата численост и структурата на Общинска администрация – 

Девин и звената към нея, съгласно Приложение № 1, считано от 01 януари 2022 г. 

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. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

30.11.2021 г., Протокол № 12, т. 17, ДЗО – 191/22.11.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



№ по 
ред

Структурни, административни и организационни звена и 
длъжностни наименования

Численост на 
персонала 

/бр./

1 2 3
I Ръководство 4
1 Кмет на община 1
2 Заместник-кмет 2
3 Секретар на община 1

II Служители на пряко подчинение на кмета на общината 2,5
1 Главен архитект 0,5
2 Звено "Вътрешен одит" 1
3 Главен експерт "Сигурност на информацията и ОМП" 1

III Обща администрация 19
А Отдел „Административно обслужване“ 9

Б Звено за организационно-техническо обслужване на 
общинския съвет

2

В Отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките 
ресурси“

8

IV Специализирана администрация 27,5

А Секретар на местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 0,5

Б Отдел „Икономика, развитие и туризъм“ 8
Звено "Общински гори и земи" - част от отдел "Икономика, 
развитие и туризъм"

В Отдел „Хуманитарни дейности и програми по заетост“ 6

Г Отдел „Устройство на територията и общинска собственост“ 8

Д Служба "Местни данъци и такси" 3
Е Служба "ГРАО" 2

V Кметства и населени места 18,5
А Кметове  на кметства 8
Б Кметски наместници 4
В Служители в кметства 6,5

Oбща численост Общинска администрация-Девин 71,5

VI Други държавни дейности - Отбрана и сигурност 7
VII Местни дейности 2

Обща численост на персонала в Община Девин 80,5

Приложение № 1 към Решение № 187 от 30.11.2021 г.

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН
И ЗВЕНАТА КЪМ НЕЯ


	РЕШЕНИЕ - 171
	РЕШЕНИЕ - 172
	РЕШЕНИЕ - 173
	РЕШЕНИЕ - 174
	РЕШЕНИЕ - 175
	РЕШЕНИЕ - 176
	РЕШЕНИЕ - 177
	РЕШЕНИЕ - 178
	РЕШЕНИЕ - 179
	РЕШЕНИЕ - 180
	РЕШЕНИЕ - 181
	РЕШЕНИЕ - 182
	Приложение 1 към Решение № 182 от 30.11.2021 г.
	РЕШЕНИЕ - 183
	РЕШЕНИЕ - 184
	Приложение към Решение № 184 от 30.11.2021 г.
	РЕШЕНИЕ - 185
	РЕШЕНИЕ - 186
	РЕШЕНИЕ - 187
	Приложение № 1 към Решение № 187 от 30.11.2021 г.



