
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 110 

от 16.08.2018 г. 

 

Даване на съгласие за поемане на общински дълг за разплащане на 

просрочени задължения на община Девин и финансиране на инвестиционни 

проекти 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския 

дълг,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да поеме дългосрочен общински дълг под 

формата на дългосрочен кредит за разплащане на просрочените задължения на 

община Девин в размер на 1 350 000 лв. и 1 150 000 лв. за финансиране на 

инвестиционни проекти в полза на местната общност – Основен ремонт на Детско 

отделение в МБАЛ – Девин; Подмяна на улично осветление в населените места от 

община Девин; Основен ремонт и реконструкция на бивш градски басейн в 

общинска минерална баня в град Девин; Рехабилитация и реконструкция на ул. 

„Планинско цвете” – гр. Девин, кв. Настан, със следните основни параметри: 

1. Максимален размер на дълга – 2 500 000 лв.; 

2. Валута на дълга – лева; 

3. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем; 

4. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община 

Девин, по чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от „а” до „ж” от Закона за публични финанси и 

бюджетните взаимоотношения на община Девин по чл. 52, ал. 1 буква „б” от Закона 

за публични финанси; 

5. Условия за погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване. 

6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други. 
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6.1 Максимален лихвен процент – годишна лихва в размер на не повече от 

4.00% (четири на сто) 

6.2 В случай на просрочие на погасителната вноска по главницата, 

просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като 

сбор от лихвения процент по т.6.1 завишен с предложената от участниците 

надбавка; 

6.3 Без такси за управление, без такса за предсрочно погасяване; 

7. Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на общината 

ІІ. Възлага на  кмета на община Девин да проведе процедура за избор на 

финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране 

на дълга. 

ІІІ. Упълномощава кмета на община Девин да подпише договор за кредит, 

договор за особен залог и всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 1, ДЗО - 144/07.08.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 111 

от 16.08.2018 г. 

 

Даване на съгласие за ползване на дългосрочен кредит от фонд „ФЛАГ” ЕАД 

за разплащане на изготвените технически проекти 

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

общинския дълг, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” по силата на което да 

поеме дългосрочен/краткосрочен общински дълг за разплащане на Технически 

проекти на обекти от пътната, туристическата, спортната и социална инфраструктура 

на община Девин и извършване на архитектурно заснемане, изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - т. 5 и ал. 2 от ЗУТ, съставяне на технически 

паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност при следните основни 

параметри: 

 

2. Максимален размер на дълга – 300 000.00 (триста хиляди лева). 

• Валута на дълга – лева; 

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

• Условия за погасяване: 

- Срок за погасяване на кредита – от Фонд „ФЛАГ” до 120 месеца от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло 

или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на общината. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 %. 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд „ФЛАГ” и Управляващата банка. 

•  Начин на обезпечение на кредита: 

– Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения 
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на община Девин по чл. 52, ал. 1, букви „а” и „б” от Закона за публичните финанси, 

включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по 

която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

 

3. Възлага и делегира права на Кмета на община Девин да подготви искането 

за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за 

кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на решението по т.1. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 2, ДЗО - 146/09.08.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 112 

от 16.08.2018 г. 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от 

Европейския съюз на Община Девин към 31.12.2017 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 

2017 година както следва: 

 

1.1 ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

 1.1.1 ПРИХОДИ    -  5 760 547 лева 

 1.1.2 РАЗХОДИ    -  5 375 998 лева 

 

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

 1.2.1 ПРИХОДИ    -    8 760 222 лева 

 1.2.2 РАЗХОДИ    -    5 331 536 лева 

 

 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ 

ПРИХОДИ 

1.3.1 РАЗХОДИ    -            264 868 лева 

 

По дейности и параграфи, съгласно приложение №1. 

 

3. Приема отчета за извършените капиталови разходи към 31.12.2017 г., 

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

сметките за чужди средства към 31.12.2017 г., съгласно приложение №3, №4, №5, 

№6 и №7. 

 

5. Приема отчета за изпълнение на ОП „Благоустройство и комунално 

стопанство – Девин” – гр. Девин към 31.12.2017 г. – приложение №22. 

 

6. Приема отчета за разплатените просрочени задължения през 2017 г., 

съгласно приетия график от Общински съвет – Девин - приложение №9. 

 

7. Приема за сведение одитно становище на Сметна палата.  

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 3, ДЗО - 142/03.08.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 113 

от 16.08.2018 г. 

 

Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община 

Девин  за 2017 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 2017 

година, съгласно приложение №17. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 4, ДЗО - 143/03.08.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 114 

от 16.08.2018 г. 

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община 

Девин. 

 

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

ветиринаромедицинската дейност. 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрация, 

стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин, съгласно 

приложението. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г, Протокол №12, т. 5, ДЗО - 113/04.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 115 

от 16.08.2018 г. 

 

Заплащане на извършени разходи във връзка с превоз на починал жител от 

с. Беден, Община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от Правилника 

за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Девин,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие да бъде отпусната сума в размер на 70.00 лв. /седемдесет 

лева/ на Льони Феодосиев Лазарев за транспортиране от град Девин до град Смолян 

за извършване на аутопсия на тялото на починал жител от село Беден, община 

Девин. 

2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Девин - дейност 

122, параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет”. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 6, ДЗО - 115/12.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 116 

от 16.08.2018 г. 

 

Продажба на общински жилищен имот 

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

местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба №3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с идентификатор 

20465.504.962.1.2, УПИ II, кв.158 представляващ апартамент №2  в жилищен блок 

№1, етаж 1, с адрес област Смолян, община Девин, гр. Девин, ул. Явор №1, със 

застроена площ 52 кв. м., ведно с 25% идеални части от общите части на сградата, 

както и избени помещения №2 и №4 с площ 9.49 кв. м., актуван с Акт за частна 

общинска собственост №1058/04.07.2007 г. на пазарна наемна цена в размер 6 300 

лв. /шест хиляди и триста лева/ на лицето Снежана Асенова Памукчиева от гр. 

Девин 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 7, ДЗО - 119/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 117 

от 16.08.2018 г. 

 

Продажба на общински жилищен имот 

 

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

местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба №3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с идентификатор 

73105.501.522.1.5, УПИ I - 132, кв.22 представляващ апартамент №5 в жилищен 

блок Подвис, етаж 1  адрес област Смолян, община Девин, с. Триград, Подвис, със 

застроена площ  61.80 кв. м., ведно с идеални части от общите части на сградата, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №1511/25.05.2009 г. на пазарна 

наемна цена в размер 6 600 лв. /шест хиляди и шестотин лева/ на Кристина Асенова 

Славкова от с. Триград 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 8, ДЗО - 120/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 118 

от 16.08.2018 г. 

 

Продажба на общински жилищен имот 

 

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

местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба № 3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с идентификатор 

20465.503.781.1.4, УПИ I - 781, кв. 17 представляващ апартамент №4 в  жилищен 

блок К -1, етаж 1 с адрес област Смолян, община Девин, гр. Девин,  със застроена 

площ 77 кв. м., ведно с идеални части от общите части на сградата, избено 

помещение с площ 7 кв. м. актуван с Акт за частна общинска собственост 

№68/10.11.1997 г. на пазарна наемна цена в размер 16 000 лв. /шестнадесет хиляди 

лева/ на лицето Капка Искренова Атанасова от гр. Девин. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 9, ДЗО - 121/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 119 

от 16.08.2018 г. 

 

Продажба на общински жилищен имот 

 

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

местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба №3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с идентификатор 

20465.504.848.3.9,  УПИ II, кв. 68, представляващ апартамент №9 в жилищен блок 

на улица Явор №1, етаж 3,  с адрес област Смолян, община Девин, гр. Девин, със 

застроена площ 65.40 кв. м., ведно с 9.23% идеални части от общите части на 

сградата, избено помещение с площ 7.41 кв. м. актуван с Акт за частна общинска 

собственост №1095/22.01.2008 г. на пазарна наемна цена в размер 14 200 лв. 

/четиринадесет хиляди и двеста лева/ на лицето Гюлфие Махмудова Ибишева от гр. 

Девин. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 10, ДЗО - 122/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 120 

от 16.08.2018 г. 

 

Продажба на общински жилищен имот 

 

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

местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба №3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с  идентификатор 

20465.504.962.1.4,УПИ II, кв.158 представляващ апартамент №4 в жилищен блок 1, 

ул. Явор № 1, ет. 2, с адрес област Смолян, община Девин, гр. Девин със застроена 

площ 45 кв. м., ведно с 21.16% идеални части от общите части на сградата и избени 

помещения № 1 и № 7 с площ 12.02 кв. м., актуван с Акт за частна общинска 

собственост №1060 /04.07.2007 г. на пазарна наемна цена в размер 5 500 лв. /пет 

хиляди и петстотин лева/ на лицето Юлия Красимирова Хаджиева от гр. Девин.  

 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 11, ДЗО - 123/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 121 

от 16.08.2018 г. 

 

Продажба на общински жилищен имот 

 

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

местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба №3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот, представляващ 

апартамент №2, жилищен блок Светлина, етаж 1 в УПИ I, кв.34 по плана на 

с.Гьоврен,  с  адрес област Смолян, община Девин, с. Гьоврен със застроена площ 65 

кв. м., ведно с полагащи се идеални части от общите части на сградата, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №54/20.10.1997 г. на пазарна наемна цена в 

размер 5 500 лв. /пет хиляди и петстотин лева/ на  лицето Гюлфие Рамаданова 

Коджова от с. Гьоврен. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 12, ДЗО - 124/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 122 

от 16.08.2018 г. 

 

Продажба на общински жилищен имот 

 

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

местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба №3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот  с 

индентификатор 20465.504.962.1.1, УПИ II, кв.158 представляващ  апартамент №1 в 

жилищен блок 1, етаж 1 с адрес област Смолян, община Девин, гр. Девин ул. ”Явор” 

№! със застроена площ 52 кв. м., ведно с 25% идеални части от общите части на 

сградата и избено помещение №5 с площ 13.44 кв. м., актуван с Акт за частна 

общинска собственост №1057/04.07.2007 г. на пазарна наемна цена в размер 6 300 

лв. /шест хиляди и триста лева/ на лицето Росица Стефанова Гаджакова от гр. 

Девин. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 13, ДЗО - 125/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 123 

от 16.08.2018 г. 

 

Продажба на общински жилищен имот 

 

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

местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба №3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот  с 

индентификатор 20465.502.1181.3.6, УПИ  II кв. 72, представляващ  апартамент №6 

в жилищен блок Д-3, Вх. А, етаж 2 с адрес област Смолян, община Девин, гр. Девин, 

Руен №14 със застроена площ 35.21 кв. м., ведно с полагащи се идеални части от 

общите части на сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№271/25.07.2003 г. на пазарна наемна цена в размер 7 400 лв. /седем хиляди и 

четиристотин лева/ на лицето Росица Евтимова Хавина от гр. Девин. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 14, ДЗО - 126/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 124 

от 16.08.2018 г. 

 

Разпореждане с общински вещи – продажба на нарязани бракувани котли и 

демонтирани радиатори от ЦОП ”Слънчо” кв. Саята, ОДЗ „Здравец” и ОДЗ 

„Изворче”- гр. Девин 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 

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

имущество на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за продажбата на 32 тона 

отпадно желязо от нарязани котли и радиатори на цена от 0,25 ст. за килограм.  

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 15, ДЗО - 127/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 125 

от 16.08.2018 г. 

 

Сключване на договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен 

имот с идентификатор 20465.502.1602 по ПУП на гр. Девин, община Девин, 

област Смолян 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 5 от ЗУТ,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие на кмета на Община Девин, да сключи окончателен договор 

за покупко - продажба на имот с идентификатор 20465.502.1604 с площ 128 кв. м. и 

имот с идентификатор 20465.502.1605 с площ 2 кв. м. 

 

2. Пазарната стойност на двата поземлени имота с идентификатор 

20465.502.1604 и идентификатор 20465.502.1605, които участват в УПИ XXXII, кв.72 

по плана на гр. Девин, община Девин, област Смолян, са на стойност 1 950.00 лв. 

/хиляда деветстотин и петдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена оценка от 

лицензиран оценител. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 16, ДЗО - 128/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 126 

от 16.08.2018 г. 

 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право 

на пристрояване 

 

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

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

имущество на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване за 

изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда, с площ 12 кв. м. в 

общински недвижим имот, УПИ ХV, кв. 10, имот с идентификатор 73105.501.101 по 

кадастрална карта на с. Триград, община Девин, област Смолян, целия с площ 646 

кв. м., с АОС № 2511/20.07.2016 г. на Минчо Малинов Маринов и съпругата му 

Светла Асенова Маринова. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 17, ДЗО - 129/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 127 

от 16.08.2018 г. 

 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право 

на пристрояване 

 

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

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

имущество на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване за 

изграждане на пристройка на два етажа към жилищна сграда с кадастрален номер 

20465.501.18.1, със ЗП - 48 кв. м., и РЗП 96 кв. м. в общински недвижим имот, УПИ 

ХХI, пл. №18, кв. 53, имот с кадастрален номер 20465.501.18 по кадастрална карта 

на гр. Девин, община Девин, област Смолян, целия с площ 695 кв. м., с АОС № 

2474/17.11.2015 г. на Ясен Георгиев Глухов и Величко Георгиев Глухов. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 18, ДЗО - 130/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 128 

от 16.08.2018 г. 

 

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.1260 – гр. Девин, ул.”Люляк” №32 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 26, ал. 1 

от Наредба №2 на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

продажбата на общински недвижим имот – частна общинска собственост, с 

идентификатор № 20465.502.1260, гр. Девин, община Девин, област Смолян, 

ул.»Люляк», с площ 172 кв. м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. АОС № 

2536/23.01.2018 г., с първоначална цена от 2 580.00 лв. без ДДС, съгласно 

изготвена оценка от лицензиран оценител. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 19, ДЗО - 131/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 129 

от 16.08.2018 г. 

 

Продажба на УПИ-XI, кв. 109, пл. №645, по ПУП на гр. Девин, 

одобрен със Заповед РД-09-110/19.03.2015 г., имот с идентификатор 

20465.506.645, с акт за частна общинска собственост № 2618/13.07.2018 г., 

със собственик на законно построена в него сграда, чрез подадено 

заявление от Юлиян Райчев Бочуков 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 

41, ал. 2 от ЗОС, чл. 43, ал. 1 и чл. 44, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя за купувач: Юлиян Райчев Бочуков на правото на собственост 

върху общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот 

с идентификатор 20465.506.645, с площ 267 кв. м. по кадастрална карта на гр. 

Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Радост” №5, попадащ в УПИ-XI, кв. 109, 

пл. № 645, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на 

трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 20465.506.446, 

20465.506.646, 20465.506.616, 20465.506.444, 20465.506.514 и 20465.506.445. 

 

2. Определя цена на имота по т. 1, в размер на 2 864.00 лева без ДДС. 

Купувача дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

3. Възлага на Кмета на община Девин да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 20, ДЗО - 132/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 130 

от 16.08.2018 г. 

 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право 

на пристрояване. 

 

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

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

имущество на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване за 

изграждане на пристройка на един етаж към жилищна сграда с кадастрален номер 

20465.503.668.5, със ЗП- 21 кв. м., в общински недвижим имот, УПИ ХIV, пл. № 668, 

кв. 22, имот с кадастрален номер 20465.503.668 по кадастрална карта на гр. Девин, 

община Девин, област Смолян, целия с площ 647 кв. м., с АОС № 2477/15.12.2015 г. 

на Славка Ясенова Попова. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 21, ДЗО - 133/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 131 

от 16.08.2018 г. 

 

Включване в „Програмата за разпореждане и управление на общинска 

собственост за 2018 г.” раздел II – замяна и ликвидиране на съсобственост, 

на поземлен имот с идентификатор № 73105.501.188 в с. Триград и 

извършване на разпоредителни сделки. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде включен в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2018 г.” раздел II - Замяна и ликвидиране 

на съсобственост: 52/432 кв. м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 

№73105.501.188, с. Триград, община Девин, област Смолян. Трайно предназначение 

на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 

10м. 

2. Дава съгласие, да бъде прекратена чрез продажба дела на общината, 

съществуващата съсобственост между Община Девин, като собственик на 52/432 ид. 

части от поземлен имот 73105.501.188, УПИ IV, кв. 16, по ПУП на с. Триград , при 

граници и съседи: 73105.501.509, 73105.501.191, 73105.501.195, 73105.501.187, с 

обща площ на целия урегулиран поземлен имот 432 кв. м. Трайно предназначение 

на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 

м. и Георги Димитров Коюмджиев, ЕГН 4608296069, от гр. Смолян ул. „Евридика” 

№8, вх. Б, ет. 2, ап. 18, като собственик на на 1/6 ид. части чрез покупко - 

продажба за цена от 515.00 лв. /петстотин и петнадесет лева/ без ДДС. Представена 

е декларация за съгласие от Стефан Иванов Станчев /съсобственик/ и Славка 

Димитрова Коюмджиева /съсобственик/, че се отказват от правото за закупуване на 

52/432 ид. части и дават своето съгласие същите да бъдат закупени от Георги 

Димитров Коюмджиев.  

 

3. Делигира права на Кмета на Община Девин, да извърши необходимите 

действия по подписване на договора за прекратяване на съсобствеността. 
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Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 22, ДЗО - 134/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 132 

от 16.08.2018 г. 

 

Отдаване под наем на общински имот 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем след провеждане на публичен 

търг за срок за 1 година на: 

 

1. Терен с площ 3 кв. м. в гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. 

„Освобождение”, попадащ в имот с идентификатор № 20465.502.5029, предназначен 

за поставяне на преместваем търговски обект павилион – за продажба на царевица, 

съгласно изготвена схема за поставяне на Гл. архитект на Община Девин, с месечен 

наем от 4.20 лв., съгласно Приложение №1, раздел I, р. 6, к. 10 от Наредба №2 на 

Община Девин. 

 

2. Терен с площ 4.5 кв. м. в гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. 

„Освобождение”, попадащ в имот с идентификатор № 20465.502.5029, предназначен 

за поставяне на павилион за търговска дейност, съгласно изготвена схема за 

поставяне на Гл. архитект на Община Девин, с месечен наем от 6.30 лв. съгласно 

Приложение №1, раздел I, р. 6, к. 10 от Наредба №2 на Община Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 23, ДЗО - 135/17.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 133 

от 16.08.2018 г. 

 

Продължаване срока на действие на разрешително № 2/29.07.2016 г. за 

водовземане на минерална вода – от находище Беденски бани, община 

Девин, област Смолян на „Пампорово Вилидж Мениджмънд” ЕООД 

 

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

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

Закона за водите,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Продължава срока на действие на Разрешително № 2/29.07.2016 г. за 

водовзмемане на минерална вода от съществуващо водовземно съоръжение Сондаж 

№ 4, с титуляр „Пампорово Вилидж Мениджмънд” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление – гр. Смолян, ул. „Евридика” № 11, за  обект хотел „Форест Глейд” в КК 

Пампорово, м. „Караманджа”, община Смолян, област Смолян, с годишен обем – до 

320 куб. м., за срок от 10 години от датата на влизане в сила на решението. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 24, ДЗО - 136/18.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 134 

от 16.08.2018 г. 

 

Одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ 122014, част от ПИ 122013 (ПИ 122145 и 

част от ПИ 122144 (ПИ с проектен номер 122146)) и част от ПИ 122002 (ПИ с 

проектен номер 122150) в местността „Калявища” в землището на с. Брезе, 

община Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява ПУП - ПРЗ за ПИ 122014, част от ПИ 122013 (ПИ 122145 и част 

от ПИ 122144 (ПИ с проектен номер 122146)) и част от ПИ 122002 (ПИ с проектен 

номер 122150) в местността „Калявища” в землището на с. Брезе, община Девин. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 25, ДЗО - 139/23.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 135 

от 16.08.2018 г. 

 

Одобряване на ПУП – Парцеларен план за учредяване на сервитути 

на съществуващ водопровод и шахти от каптиран естествен извор „Попини 

лъки”,  землище с. Триград, община Девин до съществуваща къща за гости в 

ПИ 73105.10.32. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява ПУП – Парцеларен план за учредяване на сервитути на 

съществуващ водопровод и шахти от каптиран естествен извор „Попини лъки”, 

землище с. Триград, община Девин до съществуваща къща за гости в ПИ 

73105.10.32. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 26, ДЗО - 140/23.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 136 

от 16.08.2018 г. 

 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита 

на населението” гр. Девин през 2017 г. и предстоящи задачи за 2018 г. 

 

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

самоуправление и местна администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Приема Информацията за извършената работа на районна служба "Пожарна 

безопасност и защита на населението" гр. Девин през 2017 г. и предстоящите задачи 

за 2018 г. 

II. Възлага на кмета на общината: 

 

1. Да се изготви финансова програма за обезопасяването на училищата, 

детските градини, читалищата и кметствата в община Девин за периода 2014-2020 г. 

във връзка с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин. 

2. Да се предвидят необходимите средства за изпълнение на програмата за 

цялостното обезопасяване на подведомствените обекти, монтиране на ПИ и 

огнеустойчиви врати за отделяне на помещенията с директни изходи към 

стълбищните клетки в подведомствените обекти и МБАЛ - ДЕВИН, както и за 

обособяване на втори евакуационен изход на балкона в залата на Културния дом 

във връзка с изискванията на Наредба № Iз-1971 / 2009 г. за строително -

техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.  

3. Да се предвидят средства за дейностите свързани с набирането, 

обучението на доброволците и направените разходи от доброволците при 

възникване на бедствия, аварии на територията на общината. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 27, ДЗО - 141/31.07.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 137 

от 16.08.2018 г. 

 

Структура на училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и 

детските градини в Община Девин през 2018/2019 учебна година и 

формиране на паралелки под норматива на Приложение №7 на Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното 

образование  през 2018/2019  учебна година в Община Девин и 

осигуряване на дофинансиране на училищата 

 

На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 3 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 2-6, чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование /Изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г./ 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Утвърждава структурата на училищата, детските градини и центровете за 

подкрепа за личностно развитие /ученическо общежитие и общински детски 

комплекс/ в Община Девин за учебната 2018/2019 година, както следва: 

 

а/ Училища: 

1. Средно училище „Христо Ботев” – гр. Девин 

2. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Девин, кв. Настан 

3. Основно училище „Гео Милев” – с. Грохотно 

4. Основно училище „Пейо Яворов” – с. Гьоврен 

5. Основно училище „Иван Вазов” – с. Триград 

6. Основно училище „Отец Паисий” – с. Селча 

7. Основно училище „Христо Ботев” – с. Лясково 

8. Основно училище „Димитър Благоев” – с. Осиково 

9. Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов”, гр. Девин 

 

б/ Центрове за подкрепа за личностно развитие: 

1. ЦПЛР - Ученическо общежитие „Васил Левски” – гр. Девин 

2. ЦПЛР - Общински детски комплекс – гр. Девин 
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в/Детски градини: 

1.Детска градина  „Здравец” – гр. Девин – 5 групи  

2.Детска градина „Изворче” – гр. Девин – 4 групи  

• 2.1.Филиал кв. Настан  - 1 смесена целодневна група 

• 2.2.Филиал с. Лясково – 1 полудневна група 

3. Детска градина „Катя Ванчева” – с. Грохотно  

4. Детска градина „Радост” – с. Гьоврен   

• 4.1.Филиал с. Триград – смесена целодневна група  

 

ІІ. Дава съгласие да бъдат формирани паралелки: 

 

а/ Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование Общински 

съвет – Девин дава съгласие да бъдат формирани паралелки с брой на учениците не 

по-малко от 10 за учебната 2018/2019 по училища, както следва: 

 

1. СУ „Христо Ботев” – гр. Девин 

Х б клас – 17 ученика  

 

2. ПГЕ „А.С. Попов” – гр. Девин  

VІІІ клас – 14 ученика  

ХІ клас – 11 ученика  

Общо:88 ученика – дневна  форма 

 

3. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан 

І клас и ІV клас – 11 ученика /4ученика + 7 ученика/ - 1 слята паралелка  

VІ клас – 10 ученика - 1 самостоятелна паралелка  

 

4. ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 

V клас – 14 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

VІ и VІІ клас – 14 ученика /7 ученика +7 ученика/ - 1 слята паралелка  

 

5. ОУ „П. Кр. Яворов” – с.Гьоврен 

VІ клас – 12 ученика – 1 самостоятелна паралелка  

 
б/ Съгласно чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образовани Общински 

съвет – Девин възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред 

Началника на Регионално управление на образованието – гр. Смолян, за даване на 

разрешение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученика, по училища както 

следва: 
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ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан 
 
ІІ и ІІІ клас – 8 ученика /2 ученика + 6ученика/ - 1 слята паралелка 

V клас и VІІ клас  – 7 ученици /3 ученика + 4 ученика/ - 1 слята паралелка  

 
ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 

 
І клас – 9 ученика - 1 самостоятелна паралелка 
 

ОУ „П. Кр. Яворов” – с. Гьоврен 
 
V и VІІ клас – 9 ученика /5 ученика +8 ученика/ - 1 слята паралелка  

 
ОУ „Иван Вазов” – с. Триград 

 
І клас – 2 ученика - 1 самостоятелна паралелка 

ІІ клас и ІІІ клас  – 4 ученика /2 ученика +2 ученика/ - 1 слята паралелка 

VІ клас и VІІ клас – 3 ученика /1 ученик +2 ученика/ - 1 слята паралелка 

 

ОУ „Христо Ботев” – с.Лясково 
 

І клас и ІІ клас – 3 ученика /2 ученика +1 ученик/ - 1 слята паралелка 

ІІІ клас и ІV клас – 6 ученика /3 ученика + 3 ученика/ – 1 слята паралелка 

Vклас и VІ клас – 8 ученика /4 ученика + 4 ученика/ – 1слята паралелка  

VІІ клас – 6  ученика  – 1 самостоятелна паралелка  

 

ОУ „Отец Паисий” – с.Селча 
 

ПГ– 3 ученика - 1 самостоятелна паралелка 

І клас и ІІ - клас – 2 ученика /1ученик +1 ученик/– 1 слята паралелка 

V клас – 3 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

 
ОУ „Димитър Благоев” – с.Осиково 

 
ПГ и ІІ клас – 2 деца - 1 слята паралелка 

І клас и ІІІ клас  – 3 ученика – /2 ученика + 1 ученик/ – 1 слята паралелка  

 

ІІІ. Утвърждава дофинансиране на общинските училища за утвърдените 

маломерни паралелки за учебната 2018/2019 година при единни разходни стандарти 

– 1 609 лева /хиляда шестотин и девет лева/ за неспециализираните училища; 2 143 

лв. /две хиляди сто четиридесет и три лева/ за специалност „Компютърна техника и 

технологии”; 1 956 лв. /хиляда деветстотин петдесет и шест лева/ за специалност 

„Организация на хотелиерството”; 1 591 лв. /хиляда петстотин деветдесет и един 

лева/ за специалност „Стопанско управление и администрация” и 1 355 лв. за дете 

5-6 годишна възраст в полудневна група /Съгласно Решение №277 от 24.04.2018 г./ 

както следва: 
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№ Училище 

Общ размер на необходимите средства/лв./ 
за дофинансиране на основни училища и ПГЕ 

„А.С.Попов” за 2018/2019 учебна година  

1 
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" –  
гр. Девин, кв. Настан 28 318.40

2 ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно 6 114.20

3 ОУ "Пейо Яворов" - с. Гьоврен 7 723.20

4 ОУ”Иван Вазов” – с. Триград 35 076.20

5 ОУ”Христо Ботев”- с.Лясково 39 581.40

6 ОУ "Отец Паисий" - с. Селча 28 047.60

7 ОУ "Димитър Благоев" - с. Осиково 26 065.80

8 ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин 4 050.40

Всичко: 174 977.20
 
 
Съгласно чл. 68, ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование /Изм. и доп. – ДВ, бр. 31 

от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г./ - тези средства задължително се включват в 

бюджетите на училищата, за които първостепенният разпоредител с бюджет е 

разрешил формирането на паралелки с брой на учениците под минималния. 

 

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 28, ДЗО - 145/08.08.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 138 

от 16.08.2018 г. 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2018 г. 

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,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Актуализира бюджета на община Девин за 2018 година както следва: 

 

Дейност/Наимено- 

вание на разхода 

§§ План – било План – 

става 

Разлика 

606 Изграждане, 

ремонт и поддържане 

на уличната мрежа 

 129 312 129 312 0

„Изграждане на 

инфраструктурни обекти” 

52-06 49 766 55 766 + 6 000

„Текущ ремонт” 10-30 79 546 73 546 - 6 000

619 Други дейности по 

жилищното 

строителство, 

благоустройство и 

регионално развитие 

 76 395 56 395 - 20 000

„Изграждане на 

инфраструктурни обекти” 

52-06 76 395 56 395 -20 000
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322 „Неспециализирани 

училища, без 

професионални 

гимназии” - 

дофинансиране 

 

0

 

20 000 + 20 000

„Придобиване на друго 

оборудване, машини и 

съоръжения 

52-03 0 20 000 + 20 000

878 „Приют за 

безстопанствени 

кучета” 

 15 000 15 000 0

„Храна” 10-11 3 000 2 500 - 500

„Материали” 10-15 3 000 0 - 3 000

„Разходи за външни 

услуги” 

10-20 9 000 12 500 + 3 500

 

2. Актуализира Програмата за капиталови разходи за 2018 година, както 
следва: 
 
 
№ по ред Наименование на обекта 

 
План  
2018 г. 
било 

Става 

619 §52-06 Възстановяване на съществуваща търговска 
сграда- работилница за топли закуски и 
тестени изделия - СМР -19000 лв. и СН - 
1000 лв. 

 

20 000 0

322 §52-03 „Изграждане на отоплителна инсталация” в 
ОУ „Христо Ботев” с. Лясково 

0 20 000

606 §52-06 Изграждане на тротоари в с. Триград 
 

20 000 26 000

606 §10-30 Текущ ремонт на улици и тротоари в град 
Девин 
 

52 280 46 280

 
3. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по съответните 

функции, дейности и параграфи по бюджета на община Девин за 2018 г. 



3 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 29, ДЗО - 147/13.08.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 139 

от 16.08.2018 г. 

 

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Подкрепа 

за 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 и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

64 867,32 лв. (шестдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и 

тридесет и две стотинки.) за изпълнение на проект „Подкрепа за уязвими групи и 

членовете на техните семейства в община Девин”, финансиран от Оперативна 

програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г.  

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2019г. 

 

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

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 30, ДЗО - 148/13.08.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 140 

от 16.08.2018 г. 

 

Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от фонд „ФЛАГ” 

ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в 

риск – гр. Девин” 

 

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

общинския дълг, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” по силата на който да 

поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Общностен център 

за деца и семейства в риск – гр. Девин”, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура „Услуги за ранно 

детско развитие”,   при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 84 474 лева (осемдесет и четири хиляди 

четиристотин седемдесет и четири лева). 

• Валута на дълга – лева 

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

• Условия за погасяване: 

- Срок за погасяване на кредита – до 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло 

или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия 

орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-

0034-C01 и/или от собствени бюджетни средства. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

•  Начин на обезпечение на кредита: 
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– Учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.004-0034-C01, сключен с Управляваващия 

орган на съответната Оперативна программа, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

– Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения 

на община Девин по чл. 52, ал. 1, букви „а” и „б” от Закона за публичните финанси, 

включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по 

която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

 

2.Възлага и делегира права на Кмета на община Девин да подготви искането 

за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ- ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за 

кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на решението по т.1. 

 

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

 
 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 31, ДЗО - 149/14.08.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 141 

от 16.08.2018 г. 

 

Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №935/08.12.2017 г. за 

кредит от фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за 

деца и семейства в риск – гр. Девин” 

 

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

общинския дълг, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение №157/30.11.2017 г. по т.2 в частта на условия за 

погасяване, както следва: 

 

• Условия за погасяване – до 25.05.2019 г., с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

 

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

 
 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

16.08.2018 г., Протокол №12, т. 32, ДЗО - 150/13.08.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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