
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 170  

от  29.12.2017 г. 

 

Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2017г.  
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6  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 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за         

2017 год., съгласно приложение №1.1, 1.2 ,1.3. 

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

разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14. 

3. Актуализира приходите и разходите на ОП „БКС-Девин”, съгласно 

приложение №22. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.1, ДЗО - 189  от 15.12.2017 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 № 171  

от  29.12.2017 г. 

 

Приемане на План – сметка за необходимите средства по дейност 

„Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” за 2018 г. 

Определяне размера на такса  „Битови отпадъци” за 2018 г. на територията 

на община Девин. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМ и чл.66 от ЗМДТ 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.Приема План-сметка за необходимите средства за дейност „Сметосъбиране, 

извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване” за 2018 г. /Приложение №1/. 

 

2.Одобрява размера на такса битови отпадъци за 2018 г./не се променя, 

запазва се разера на таксата за ТБО от 2017 г. /Приложение №2/. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.2, ДЗО - 196  от 15.12.2017 г.  от дневния ред и 

е подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



                                                                                 Приложение№1 към Решение №171 от 29.12.2017 г. 

ПРОЕКТ НА ПЛАН‐СМЕТКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И 
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПОДДЪРАЖАНЕ ЧИСТОТАТА 

НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2018Г. 

I.РАЗХОДИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН И ИЗВОЗВАНЕТО НА ТБО ДО 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО В С. БАРУТИН ЗА ДЕПОНИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ. 

I.I. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2018Г. 

 

№  Вид разход План 2018г.
 
 
 
1 

Трудови разходи на:  Началник отдел ‐1;
Шофьори‐5; Шофьори‐МПСМ‐2; Механик/Монтьор/‐1;  
Сметосъбирачи‐6; Работници разделно събиране на отпадъци и други‐4; 
Еколог‐1; Пазач портиер‐2 

 
 

222 660,00
 

1.1.  Средства за работни заплати  179 410,00
1.2.  Осигурителни вноски  34 470,00
1.3.  Средства за работно облекло  3 700,00
1.4.  Други плащания /болнични/ и други възнаграждения 5 080,00
2.  Гориво и смазочни материали  106 200,00
2.1.  За събиране и извозване на битови отпадъци в т.ч.: 104 600,00
2.1.1.  Специализиран автомобил‐3бр.  43 300,00
2.1.2.  Самосвал /бордови/‐1бр.  3 700,00
2.1.3.  Мини челен товарач – Боб Кат/Багер 12 000,00
2.1.4.  Специализиран автомобил‐ Контейнер с преса 45 600,00
2.2.  За събиране и извозване на разделно събрани отпадъци в т.ч. : 1 600,00
2.2.1.  Специализиран автомобил‐ 1бр.  900,00
2.2.2.  Балировачка  200,00
2.2.3.  Товарен автомобил бордови  500,00
 
3. 

 
Материали‐авточасти, гуми и други  28 500,00 

3.1.  Специализиран автомобил‐4бр.  14 300,00
3.2.  Самосвал – 1бр.  3 700,00
3.3.  Мини челен товарач – Боб Кат  800,00
3.4.  Специализиран автомобил‐ Контейнер преса 6 500,00
3.5.  Балировачка  200,00
3.6.  Други‐ламарина, електроди, дискове и др. 3 000,00
 
4. 

 
Външни услуги  5 300,00 

4.1.  Безопасни условия на труд   2 500,00
4.2.  Други‐куриер, автомивка, консултации и други 2 800,00
 
5. 

 
Текущи ремонти  27 900,00 

5.1.  Специализиран автомобил‐4бр.  15 500,00
5.2.  Самосвал /бордови/‐1бр.  3 000,00
 
5.3. 

 
Мини челен товарач‐Боб Кат  1  000,00 

5.4.  Специализиран автомобил‐ Контейнер с преса 6 000,00
5.5.  Други‐ балировачка, ремонт на гуми, хидравлични маркучи и др. 2 400,00
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6.  Застраховки, такси, годишни и ежедневни техн. прегледи, винетки 10 300,00
6.1.  Специализиран автомобил‐ 4бр.  5 982,00
6.2.  Самосвал‐1бр.  1 358,00
6.3.  Мини челен товарач‐ Боб Кат  100,00
6.4.  Специализиран автомобил‐ Контейнер с преса 2 560 ,00
6.5.  Разходи за договорни санкции  300,00
7  Наеми  12 500,00
7.1.  За съдове за разделно събиране за 12м. С ДДС 4 400,00
7.2.  За площадка за разделно събиране12м. с ДДС 8 100,00
8.  Административни разходи  2 100,00
8.1.  Канцеларски м‐ли и др.  500,00
8.2.  Телефони  240,00
8.3.  Командировки, обучения  1 000,00
8.4  Поддръжка офис техника  360,00
I.  ОБЩО 1+2+3+4+5+6+7+8  415 460,00
 

II. РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИКА И СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

№  Вид разход План 2018г. 
1.  Закупуване на съдове за съхранение на БО 13 460,00
1.1.  Закупуване съдове тип Мева 100бр. *66лв. 6 600,00
1.2.  Закупуване съдове тип Бобър бр.10*576лв. 5 760,00
1.3.  Закупуване на декоративни кошчета 20бр.*55лв 1 100,00
 

III. РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, 
ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. 
ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ.60 И ЧЛ. 64 ОТ ЗУО 

№  Вид разход План 2018г. 
1.  Експлоатационни разходи за регионално депо 243 919,00
1.1  Разходи за депониране на БО – 2 900т. * 30лв/тон 87 000,00
1.2.  Начислено ДДС по чл.163а., ал.2 от ЗДДС 17 400,00
1.3.  Отчисления по чл. 64 от ЗУО – 2 900т. *45 лв. 130 500,00
1.4.  Отчисления по чл. 60 от ЗУО – закриване и следексплоатационни грижи

2 900т. *3,11лв. 
 

9 019,00 
III.  ОБЩО 1  243 919,00
 

IV. РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

№  Вид разход План 2018г. 
1.  Метене на улици 1 600,00
1.1.  Гориво смазочни материали  900,00
1.2.  Текущи ремонти мотометачна машина 100,00
1.3.  Материали и резервни части  600,00
2.  Миене на улици 5 000,00
2.1  Миене на улици  5 000,00
3.  Трудови разходи, шофьор‐1бр., работник‐1бр. 20 240,00
3.1  Средства за работни заплати  16 970,00
3.2  Осигурителни вноски  3 270,00
IV.  ОБЩО 1+2+3  26 840,00
  ВСИЧКО I+II+III+IV 699 679,00
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РАЗХОДИ ПО ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАЕМИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

 

 

V.ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ОТ ПУДООС 

1  Изплащане на заеми  План 2018г. 
1.1  Изплащане на безлихвен заем от ПУДОС 12м.*10 392.50 124 710,00
  ВСИЧКО I+II+III+IV+ V  824 389,00
 

 

VI.ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ПЕРИОДИ 

№  ВИД РАЗХОД План 2018г. 
1.  Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения 40,00
2.  Материали  9 000,00
3.  Горива и смазочни материали  9 070,00
4.  Разходи за външни услуги  13 000,00
5.  Текущ ремонт  1 850,00
6.  Застраховки  950,00
VI.  ОБЩО  1+2+3+4+5+6  33 910,00
  ВСИЧКО I+II+III+IV+ V+ VI  858 299,00
 

VII.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОП”БКС” ЗА ПЛАТЕНИ РАЗХОДИ ПО ДОГОВОРИ ОТ ОБЩИНА ДЕВИН 

№  ВИД РАЗХОД План 2018г. 
1.  Разходи за външни услуги  138 010,00
2.  Гориво смазочни материали  9 650,00
VII.  ОБЩО 1+2  147 660,00
  ВСИЧКО I+II+III+IV + V+VI+VII  1 005 959,00
 

 

 



Приложение№2 към Решение №171 от 29.12.2017 г. 

 

 

2. Определя размера на такса ”Битови отпадъци” за 2018г. както следва: 

 

I.  За жилищни и вилни имоти за гр. Девин на  
база данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.: 

 
8%0 
 

  ‐за доставка на съдове за ТБО  0.15%0 
  ‐за събиране и транспортиране  4.75%0 
  ‐да поддържане на депо за ТБО  2.80%0 
  ‐за почистване на терени за обществено ползване  0.30%0 
II.  За жилищни и вилни имоти за останалите населени 

места на база данъчна оценка на съответния имот, 
в т.ч.: 

 
14%0 

  ‐за доставка на съдове ТБО  0.25%0 
  ‐за събиране и транспортиране  8,30%0 
  ‐да поддържане на депо за ТБО  4.90%0 
  ‐за почистване на терени за обществено ползване  0.55%0 
III.  За нежилищни имоти за всички населени места на 

база отчетната стойност на данъчната оценка на 
съответния имот, в т.ч.: 

 
16%0 

  ‐за доставка на съдове ТБО  0.30%0 
  ‐за събиране и транспортиране  9.50%0 
  ‐да поддържане на депо за ТБО  5.60%0 
  ‐за почистване на терени за обществено ползване  0.60%0 
IV.  За нежилищни имоти за всички населени места‐по 

количество битови отпадъци – за 1куб.м. в лв.  
 

60.00 
V.  За еднократно обработване на отделните видове 

съдове за ТБО‐ в лева 
 

  ‐кофа ”Мева”‐0.11 куб.м.  6.60 
  ‐ контейнер тип ”Бобър” 1.1 куб.м.  66.00 
 

2.1. Юридическите лица, които желаят такса ”Битови отпадъци” да им се определят 
на база количество ползвани съдове заплащат промил за поддържане чистотата на 
територии за обществено ползване, който се изчислява на база отчетната стойност на 
имота на основание чл.67 от ЗМДТ. 



 

 
 
 

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  29.12.2017 г. 

 

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и 

заетост за младите хора” 

 

На основание 21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА 

 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 

17 399,39 лв. (седемнадесет хиляди триста деветдесет и девет лева и тридесет и 

девет стотинки) за изпълнение на проект „Обучения и заетост за младите хора”. 

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

          3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 28.02.2018 г. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.3, ДЗО - 186  от 14.12.2017 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 № 173  

от  29.12.2017 г. 

 

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект 

„Осигуряване на топъл обяд в Община Девин” 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 

13 307,34 лв. (тринадесет хиляди триста и седем лева и тридесет и четири стотинки) 

за изпълнение на проект «Осигуряване на топъл обяд в Община Девин», финансиран 

от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда 

за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, процедура 

BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”.  

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2018г 

 
 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.4, ДЗО - 187  от 14.12.2017 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 № 174  

от  29.12.2017 г. 

 

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Подкрепа 

на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин” 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 

 1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 2 

492.57 лв. (две хиляди четиристотин деветдесет и два лева и петдесет и седем 

стотинки) за изпълнение на проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на 

техните семейства в община Девин”. 

 

  2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 31.05.2018г  

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.5, ДЗО - 188  от 15.12.2017 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 № 175 

от  29.12.2017 г. 

 

Разпореждане с  общински имот за отстъпване възмездно безсрочно право 

на строеж за изграждане на пристройка – към съществуваща жилищна 

сграда за лятна кухня и склад на един етаж. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.37, ал.1 от 

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

имущество на Община Девин   

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Учредява, възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж за изграждане 

на пристройка – към съществуваща жилищна сграда за лятна кухня и склад на един 

етаж, с площ 51 кв.м. в недвижим имот – общинска собственост,   в УПИ IV, кв.109  

представляващ част от имот с идентификатор 20465.506.438 по ПУП на гр.Девин, 

община Девин, обл.Смолян. Цена на право на строеж – 2732 лв. без ДДС. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.7, ДЗО - 192  от 15.12.2017 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 № 176 

от  29.12.2017 г. 

 

Разпореждане с  общински имот за учредяване на сервитутни права на ЕСО 

ЕАД гр.София в землищата на с.Михалково и с. Селча за изграждане на 

ВЛ110 кV Въча 1 – ВЕЦ „Цанков камък“. 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.25, ал.4, във връзка с ал.3 и 

ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава предварително съгласие със срок от 1 год., да се учреди безсрочно 

сервитутно право за прокарване на ВЛ 110 кV ВЕЦ „Въча 1“ – ВЕЦ „Цанков камък“, 

през следните общински имоти: 

 

1.Имот №001001, пасище с храсти, десета категория при неполивни условия, 

землище с.Михалково, община Девин, обл.Смолян, с цена на сервитутното право 

652/шестстотин петдесет и два/ лв.,със засегната площ 0.422 дка. 

 

2.Имот №002003, пасище, мера, десета категория при неполивни условия, 

землище с.Михалкаво, община Девин, обл.Смолян, с цена на сервитутното право 

422/четиристотин двадесет и два/ лв., със засегната площ 0.273 дка. 

 

3.Имот №006001, пасище с храсти, десета категория при неполивни условия, 

землище с.Михалково, община Девин, обл.Смолян, с цена на сервитутното право 

871/осемстотин седемдесет и един/ лв.,със засегната площ 0.564 дка. 

 

4.Имот №002285, пасище с храсти, десета категория при неполивни условия, 

землище с.Селча, община Девин, обл.Смолян, с цена на сервитутното право  2 561 

/две хиляди петстотин шестдесет и един/ лв., със засегната площ 1.658 дка. 

 

5.Имот №002286, пасище, мера, десета категория при неполивни условия, 

землище с.Селча, община Девин, обл.Смолян, с цена на сервитутното право 

2 524/две хиляди петстотин двадесет и четири/ лв., със засегната площ 1.634 дка. 
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6.Имот №005043, пасище с храсти , десета категория при неполивни 

условия, землище с.Селча, община Девин, обл.Смолян, с цена на сервитутното 

право 3 697 /три хиляди шестстотин деветдесет и седем/ лв. със засегната площ 

2.394 дка. 

 

7.Имот №005206, пасище с храсти, десета категория при неполивни условия, 

землище с.Селча, община Девин, обл.Смолян, с цена на сервитутното право 

927/деветстотин двадесет и седем/ лв. със засегната площ 0.360 дка. 

 

8.Имот №007225,/нов №7188/ храсти, десета категория при неполивни 

условия, землище с.Селча, община Девин, обл.Смолян, с цена на сервитутното 

право 2 544 /две хиляди петстотин четиридесет и четири/ лв., със засегната площ 

1.647 дка. 

Всички гореспоменати цени са предложени от комисията по чл.210 от ЗУТ и са 

без ДДС. 

 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.9, ДЗО - 194  от 15.12.2017 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 № 177 

от  29.12.2017 г. 

 

Разпореждане с  общински имот за отстъпване право на строеж на ЕСО ЕАД 

гр.София в землищата на с.Михалково и с. Селча за поставяне на стълбове 

на ВЛ110 кV Въча 1 – ВЕЦ „Цанков камък“. 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.62,ал.2 от 

Закона за енергетиката и чл.35, ал.1,т.3 от Наредба №2 на Община Девин 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
I. Отменя свое Решение №67/28.04.2016 год. 

 

II.Учредява безсрочно отстъпено право на строеж, за поставяне на стълбове 

за високо напрежение в следните общински земеделски имоти: 

 

1. Имот №006001, пасище с храсти, десета категория, при неполивни 

условия, землище с.Михалково, община Девин, обл.Смолян, АОС 

№2480/07.03.2016г., за поставяне на стълб с №94, със засегната площ 0.058 дка., с 

цена на право на строеж 872 /осемстотин седемдесет и два/ лв. 

 

2. Имот №002285, пасище с храсти, десета категория, при неполивни 

условия, землище с.Селча, община Девин, обл.Смолян, АОС№2481/08.03.2016г., за 

поставяне на стълб с №96, със засегната площ 0.058 дка., с цена на право на строеж 

872 /осемстотин седемдесет и два/ лв. 

 

3. Имот №005043, пасище с храсти, десета категория, при неполивни 

условия, землище на с.Селча, община Девин, обл.Смолян, АОС №2483/08.03.2016г., 

за поставяне на стълб с №97, със засегната площ 0.058 дка., с цена на право на 

строеж 872 /осемстотин седемдесет и два / лв. 

 

4. Имот №005206, пасище с храсти , десета категория, при неполивни 

условия, землище на с.Селча, община Девин, обл.Смолян, АОС №2484/08.03.2016г., 
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за поставяне на стълб с №100, със засегната площ 0.035 дка., с цена на право на 

строеж 871 /осемстотин седемдесет и един/ лв. 

 

     Всички гореспоменати цени са изготвени от лицензиран оценител и са без ДДС. 

 

  

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.10, ДЗО - 195  от 15.12.2017 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 № 178 

от  29.12.2017 г. 

 

Прекратяване срока на действие  на разрешително №003990/28.02.2007г. 

за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост – 

находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на „Евридика 

Холидей” ООД 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3, чл.57 ал.1, т.3, 

чл.79, ал.1, т.1 от Закона за водите 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 прекратяване срока на действие на разрешително 

№003990/28.02.2017г. за водовзмемане от минерална вода от находище Беденски 

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

„Евридика Холидей” ООД, с адрес на управление гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ №4, 

за  обект СПА Хотел  „Евридика Холидей” ООД, гр.Девин, ул. „Освобождение” № 25.  

 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.11, ДЗО - 198  от 15.12.2017 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 № 179 

от  29.12.2017 г. 

 

Съгласие за сключване на предварителен и окончателен договор за покупка 

на част от общински УПИ XXIII-295 и част от УПИ ХV-296, кв.19 по ПУП на 

с.Лясково 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.134,ал.2, т.6, и 

чл.15,ал.5 от ЗУТ 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие на кмета на Община Девин, да сключи предварителен и 

окончателен договор, след влизане в сила на заповедта за утвърждаване на ПУП  за 

придаващите се към УПИ ХХIV-295, кв.19, част от общински УПИ ХХIII-295 с площ 

198 кв.м. / имот с проектен №395/ и част от УПИ ХХV-296/ имот с проектен №397/ с 

площ 14 кв.м. в  кв.19 по ПУП на с.Лясково. Пазарна стойност на предаваемите 

части от двете УПИ-та е  на обща стойност 1575 /хиляда петстотин седемдесет и 

пет/лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.12, ДЗО - 183  от 08.12.2017 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 № 180 

от  29.12.2017 г. 

 

Разглеждане на предложение и издаване на разрешение за изработване на  

ПУП-ПРЗ за ПИ 132007, ПИ 132010, ПИ 132011 и ПИ 132012 в м.”Караджова 

нива”, землище с.Беден, община Девин. С предложения проект ПИ 132007, 

ПИ 132010, ПИ 132011 и ПИ 132012 се урегулират и се предвиждат за база 

за отдих. 

 

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

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобряване на задание за изработване на  ПУП-ПРЗ за ПИ 132007, ПИ 

132010, ПИ 132011 и ПИ 132012 в м.”Караджова нива”, землище с.Беден, община 

Девин.  

 

2.Общински съвет - Девин издава разрешение за изработване на  ПУП-ПРЗ за 

ПИ 132007, ПИ 132010, ПИ 132011 и ПИ 132012 в м.”Караджова нива”, землище 

с.Беден, община Девин.  

 

 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.13, ДЗО - 190  от 14.11.2017 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 № 181 

от  29.12.2017 г. 

 

Разглеждане на предложение и издаване на разрешение за 

изработване на  ПУП-ПРЗ за ПИ 132002 в м.”Караджова нива”, землище 

с.Беден, община Девин. С предложения проект ПИ  132002 се урегулира и се 

предвиждат за база за отдих. 

 

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

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява задание за изработване на  ПУП-ПРЗ за ПИ 132002 в 

м.”Караджова нива”, землище с.Беден, община Девин.  

 

2.Дава разрешение за изработване на  ПУП-ПРЗ за ПИ 132002 в м.”Караджова 

нива”, землище с.Беден, община Девин.  

 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.13, ДЗО - 191  от 14.11.2017 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 № 182 

от  29.12.2017 г. 

. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община Девин 

 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.15, ДЗО - 197  от 19.12.2017 г.  от дневния ред 

и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 
 

                    
 
 

 Приложение към Решение №182 от 29.12.2018 г. 
Наредба 

 
за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Девин (приета с Решение №163 от 22.12.2008 година на 
Общински съвет–Девин, изменена с Решение № 5 от 20.01.2010 г. и допълнена и 
изменена с Решение № 5 от 27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изменена и 
допълнена с Решение № 258 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение 
№ 31 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г. изм. с Решение № 168 от 28.10.2016 г., в 
сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение № 54 от 31.03.2017 г.) 

 
§1. Думата „триколка” в 41, ал. 5 от Наредбата се заменя с „триколесно превозно 

средство” 
§2. В чл. 4, ал. 8 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Девин отпада текстът „специализирани ремаркета за превоз на 
тежки или извънгабаритни товари”. 

§3. В чл. 41, ал. 9 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Девин отпада текстът „специализирани ремаркета за превоз на 
тежки илиизвънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона”. 

§4. В чл. 41, ал. 12 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Девин отпада текстът „Превозни средства от категория L7е по 
„Закона за движението по пътищата” и се заменя със следният текст „четириколесни 
превозни средства”. 

§5. В чл. 44 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Девин се правят следните промени: „Освобождават се от данък  
електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни 
средства, категории L5е, L6e и L7e, определени в Регламент на ЕС № 168/ 2013 г.” 

§6. Член 63, алинея 1 се изменя така:  
„Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е 

издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя 
по следната формула:  

 
ДДТГ = ГДТПП x  БМ 

, където 
12 

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметровия превоз на пътници за текущата 
година; 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по 
чл. 60, ал. 1 от настоящата Наредба; 

БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на 
срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на 
пътници.” 

§7. Член 63, алинея 2 се изменя така:  
“Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява 
недължимо внесената част, определена по следната формула: 

 
НВДТПП = ПГДТПП x БМ 

, където 
12 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 
пътници за текущата година; 

ПГДТПП е платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за 
който е издадено разрешението; 

БМ-броят на календарните месеци, за който е издадено разрешението и е 
платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 
ОМ-оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване 
на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението 

за извършване на таксиметров превоз на пътници.”  
Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. 
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Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. 
 
 
 

МОТИВИ  
за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Девин 
 
 

1. Причините, които налагат приемането: 
Привеждане на действащата Наредба за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Девин към действащия в момента Закон за местните данъци 
и такси, след измененията в ДВ бр. 97 от 5 декември 2017 г. и ДВ 99 от 12 декември 
2017 г. а именно:  

Думата „триколка” в 41, ал.5 от Наредбата се заменя с „триколесно превозно 
средство” 

В чл. 4, ал.8 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Девин отпада текстът „специализирани ремаркета за превоз на 
тежки или извънгабаритни товари”. 

В чл. 41, ал.9 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Девин отпада текстът „специализирани ремаркета за превоз на 
тежки илиизвънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона”. 

В чл. 41, ал. 12 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Девин отпада текстът „Превозни средства от категория L7е по 
„Закона за движението по пътищата” и се заменя със следният текст „четириколесни 
превозни средства”. 

В чл. 44 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията 
на Община Девин се правят следните промени: „Освобождават се от данък  
електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни 
средства, категории L5е, L6e и L7e, определени в Регламент на ЕС № 168/ 2013 г. 

В чл. 63, ал. 1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Девин по отношение на определянето на дължимия данък 
върху таксиметров превоз на пътници за текущата година когато разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината. 

В чл. 63, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Девин по отношение на определяне на недължимо внесената 
част за възстановяване от данъка върху таксиметров превоз на пътници когато когато 
действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде 
прекратено през течение на годината. 

 
2. Целите, които се поставят: 
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Девин цели 
привеждането ́и съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, а 
именно Закона местните данъци такси  
           
 3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба:  

Прилагането на предлаганите изменения и допълнения с проекта на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Девин и не изисква финансови средства. 

 
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите: 
Прилагането на предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 
цели привеждането й в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока 
степен. 



 

 
 
 

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  29.12.2017 г. 

. 

Определяне на обща численост на персонала в Център за услуги в 

домашна среда – гр. Девин и средства за заплати и осигурителни вноски за 

сметка на работодателя 

 

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

и местната администрация 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя обща численост на персонала във функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по 

социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност „Личен асистент” – 

местна дейност, считано от 02.01.2018 г. до 31.12.2018 г., както следва: 

 

1.1 Длъжност „Управител на Център за услуги в домашна среда” – 1 щатна 

бройка. 

2. Определя средства за 2018 г. в размер на 9 411.00 лв. за възнаграждения 

и осигурителни вноски на Управителя на Центъра за услуги в домашна среда, 

дейност „Личен асистент” – местна дейност, както следва: 

 

§02-01 - „Други възнаграждения и плащане за нещатен персонал, нает по 

трудови правоотношения” – 7 894.00 лв. 

  §05-51 – „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО” – 917.00 лв. 

  §05-60 – „Здравноосигурителни вноски от работодателя” – 379.00 лв. 

  §05-80 – „Допълнително задължително осигуряване от работодателя”– 

221.00 лв. 

3.Средствата ще бъдат предвидени в бюджета на община Девин за 2018 г. 

 

      4.Упълномощава Кмета на община Девин да предприеме и извърши всички 

необходими правни и фактически действия по изпълнение на т.1., т.2 и т.3 от 

решението. 
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Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.16, ДЗО - 200  от 21.12.2017 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 № 184 

от  29.12.2017 г. 

Изпълнение на решенията на общински съвет – Девин за периода от 

м.януари до м.юни 2017 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1.Приема отчета на кмета на община Девин за Изпълнение на решенията на 

общински съвет – Девин за периода от м.януари до м.юни 2017 г. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на   29.12.2017 г., Протокол № 18, т.17, ДЗО - 185  от 12.12.2017 г.  от дневния ред 

и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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