
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 134 

от 20.09.2017 г. 

 

Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - 

изключителна държавна собственост - Беденски бани , община Девин обл. 

Смолян на Маутин" ООД. 

 

   
 На основание  чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ и т.6.3 от 

Решение №40/07.02.2011г., с което МОСВ предоставя на община Девин 

безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски 

бани, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава  съгласие  за  издаване  на  разрешително  за  водовземане  от минерална 

вода от находище на Беденски бани, Сондаж № 4 – м. Беденски бани, община Девин, 

област Смолян на  „Маутин" ООД, гр. София -1404, ж.к. „Гоце Делчев”, бл.27,вх.”А”, 

ет.2, ап.5.с  годишен обем –  до 4 316  куб.м за  срок от 10/десет  години/  от датата на 

влизане в сила на разрешителното. 

 

                                                      
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.09.2017 г., Протокол №14, т.1, ДЗО - 134  от 26.07.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 135 

от 20.09.2017 г. 

 

Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище на 

Беденски бани, Сондаж № 4 – м. Беденски бани, община Девин, област Смолян на 

Владимир Василев Пейков 

 

   
 На основание  чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ и т.6.3 от 

Решение №40/07.02.2011г., с което МОСВ предоставя на община Девин 

безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски 

бани, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава  съгласие  за  издаване  на  разрешително  за  водовземане  от минерална 

вода от находище на Беденски бани, Сондаж № 4 – м. Беденски бани, община Девин, 

област Смолян на Владимир Василев Пейков от гр.Девин, ул.”Стара планина” №4 с 

годишен обем – 54.40 куб.м за срок от 10/десет години/ от датата на влизане в сила на 

разрешителното. 

 

                                                      
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.09.2017 г., Протокол №14, т.2, ДЗО - 136  от 21.08.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 136 

от 20.09.2017 г. 

 

Одобряване на Годишния план по чл.7, ал.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП     от 

Общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

 

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

местната администрация  и чл.95, ал.1 и чл.114, ал.1 от Закона за горите и чл.7 ал.4 

от НУРВИДГТДОСПДНГП, 

 

 ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява представения Годишен план за ползване на дървесина - 2017 от 

Общински горски територии по предложението на Кмета на Общината, 

съобразявайки се с разпоредбите на същата, Закона за горите и подзаконовите му 

нормативни актове   

 

 

                                                      
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.09.2017 г., Протокол № 14, т.3, ДЗО - 137  от 21.08.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 137 

от 20.09.2017 г. 

 

Определяне на количеството дървесина, което може да се добива по реда на 

чл.11. ал.2 т.2 от Закона за горите, във връзка с чл.71 ал.6, т.1 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП. 

 

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

местната администрация,във връзка с изпълнението на разпоредбите на Закона за 

горите и подзаконовите му Нормативни актове,  

         
 ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

1. Определя обема на дървесината по чл.111 ал.4 точка 1 от Закона за горите 

и чл.71 ал.6 т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, която ще се добива и ползва за 2017-2018 

година:  

          - Дървесина по чл.71 ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП ,за общински нужди, 

детски заведения и училища, културни институции и местно население – 3000 куб.м. 

дървесина. 

 
                                                      

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.09.2017 г., Протокол № 14, т.4, ДЗО - 138  от 21.08.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 138 

от 20.09.2017 г. 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от 

Европейския съюз за първото шестмесечие на 2017 год. и предложение за 

актуализация 

 

   
 На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и във връзка с чл.137, ал.2 от 

Закона за публични финанси и чл.46, ал.2 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,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на община Девин за 

първото шестмесечие на 2017 година, както следва: 

 

1.1  ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

1.1.1 ПРИХОДИ    - 2 983 508 лева 

1.1.2 РАЗХОДИ    - 2 514 784 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение №1.1 и №1.2 

 

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

1.2.1 ПРИХОДИ    - 3 868 056 лева 

1.2.2 РАЗХОДИ    - 1 648 054 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение №2.1 и №2.2 

 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С 

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

1.3.1 РАЗХОДИ    - 156 641 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение №2.3  

 

2. Приема отчета за сметки за средства от Европейския съюз за първото 

шестмесечие на 2017 год., съгласно Приложение № 3, 4, 5, 6 и 7 
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3. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2017 

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

 

4. Актуализира инвестиционната програма за 2017 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14 

 

 

                                                      
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.09.2017 г., Протокол № 14, т.5, ДЗО - 139  от 21.08.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 139 

от 20.09.2017 г. 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от 

Европейския съюз на Община Девин към 31.12.2016 г. 

 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.140, ал.5 от 

Закона за публични финанси и чл.44 от Наредба за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема  отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Девин за 

2016 година както следва: 

 

1.1 ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 
 1.1.1 ПРИХОДИ    -  4 887 061 лева 
 1.1.2 РАЗХОДИ    -  4 495 673 лева 
 
По дейности и параграфи, съгласно приложение №1.1 и №1.2 
 
1.2  ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 
 1.2.1 ПРИХОДИ    -    7 582 382 лева 
 1.2.2 РАЗХОДИ    -    5 251 773 лева 
По дейности и параграфи, съгласно приложение №2.1 и №2.2 
 
1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ 

ПРИХОДИ 
1.3.1 РАЗХОДИ    -            305 453 лева 
 
По дейности и параграфи, съгласно приложение №2.3 
 
 
3. Приема отчета за извършените капиталови разходи към 31.12.2016 г.,  

съгласно приложение №14. 
 
4.  Приема отчета за изпълнение на средствата от Европейския съюз към 

31.12.2016 г., съгласно приложение №3, №4, №5, №6 и №7. 
 
5. Приема отчета за изпълнение на ОП „Благоустройство и комунално 

стопанство – Девин” – гр. Девин към 31.12.2016 г. – приложение №22 
 
6. Приема отчета за разплатените просрочени задължения през 2016 г., 

съгласно приетия график от Общински съвет – Девин -  приложение №12. 
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7.   Приема за сведение одитно становище на Сметна палата.  
 

 
                                                      

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.09.2017 г., Протокол № 14, т.6, ДЗО - 140  от 21.08.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 140 

от 20.09.2017 г. 

Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община 

Девин  за 2016 година 

 

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

и местната администрация и чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг  

     
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
  

1. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2016 

година, съгласно приложение №15. 

 

 

                                                      
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.09.2017 г., Протокол № 14, т.7, ДЗО - 141  от 21.08.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 141 

от 20.09.2017 г. 

 

Актуализирана бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2018-2020г 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

 

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

самоуправление и на местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 69, 

ал. 1, т. 1 и чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

бюджета на община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

  І. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно 

приложенията, неразделна част от решението, както следва: 

1. Приложение № 8 „Прогноза за периода 2018 - 2020 г. на постъпленията от 

местни приходи и разходите за местни дейности”. 

2. Приложение № 1 а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи на общините за периода 2018 – 2020 г.” 

3. Приложение № 6 г „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за 

поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2018 – 2020 г. 

4. Обяснителна записка за поети ангажименти и за задължения за разходи за 

периода 2018 – 2020 г. 

5. Приложение № 6 а „ Прогноза за намерения за поемане на задължения 

чрез  договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2018 – 2020 г. 

– МБАЛ Девин ЕАД. 

  6. Приложение № 6 б „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на 

база действащи договори  и намерения за поемане на задължения по нови заеми за 

периода 2018-2020 г.” – МБАЛ  Девин ЕАД. 

7. Приложение № 6 в „Прогноза за разходите за лихви на начислена основа 

по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за 
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поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018 – 2020 г.” – 

МБАЛ Девин ЕАД. 

           8. Приложение № 10 а „Прогноза за приходите и разходите на 

нефинансовите предприятия за периода 2018 – 2020 г. и за активите и пасивите им 

към 31 декември на съответната година” – МБАЛ Девин ЕАД. 

 

                                                    
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.09.2017 г., Протокол № 14, т.8, ДЗО - 153  от 11.09.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 142 

от 20.09.2017 г. 

 

Попълване състава на ПК „ЗСПЕ”. 

 

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

местна администрация и чл.47 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация.  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Попълва състава ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология”. 
 

Член: д-р Елена Андонова - Копаранова 
 

 

   

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.09.2017 г., Протокол № 14, т.9, ДЗО - 156  от 13.09.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 142 

от 20.09.2017 г. 

 

Одобряване на получени командировъчни пари от кмета на община 

Девин за периода 01.07.2016г. – 31.12.2016 г. 

   
  

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местна администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки в страната, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява отчета на кмета на община Девин за получените командировъч 

ни пари за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г., съгласно приложение №1 

 

   

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.09.2017 г., Протокол № 14, т.10, ДЗО - 146  от 31.08.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 144 

от 20.09.2017 г. 

 

Одобряване на получени командировъчни пари от кмета на община 

Девин за периода 01.01.2017г. – 31.06.2017 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местна администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки в страната, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява отчета на кмета на община Девин за получените командировъч 

ни пари за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г., съгласно приложение №1 

 

   

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.09.2017 г., Протокол № 14, т.11, ДЗО - 150  от 05.09.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 145 

от 20.09.2017 г. 

 

Одобряване на получени командировъчни пари от председателя на 

Общински съвет за периода 01.01.2017г. – 31.06.2017 г. 

 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки 

в страната, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява отчета на председателя на Общински съвет – Девин за 

получените командировъчни пари за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г., съгласно 

приложение №1 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

20.09.2017 г., Протокол № 14, т.12, ДЗО - 152  от 11.09.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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