
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

от 18.12.2019 г. 

 

Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация 

Девин и звената към нея 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2, във връзка с чл. 46 „а”, ал. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Изменя общата численост и структурата на Общинска администрация – 

Девин и звената към нея, приета с Решение N° 208 от 28.11.2014 г., изм. с Решение 

№ 19 от 26.11.2015 г. на Общински съвет – Девин, в частта по т. IV. Кметства и 

населени места считано от 28.10.2019 година и одобрява: 

1.1. Обща численост и структура по т. IV. Кметства и населени места, както 

следва: 

№ по 
ред Отдел / Звено / Длъжност Брой 

IV Кметства и населени места 21 

А Кмет на кметство 8 

Б Кметски наместник 5 

В Служители в кметства 8 
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 1, ДЗО – 171/11.11.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

от 18.12.2019 г. 

 

Определяне на нов представител на община Девин в Общото събрание и 

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

рибарска група „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак - Девин - Доспат” 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА,  
 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Определя Здравко Владимиров Иванов – Кмет на община Девин, да 

представлява община Девин в заседанието на Общото събрание и Управителния съвет 

на „Местна инициативна рибарска група „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак - Девин - 

Доспат”. 

 

2. Възлага на Здравко Владимиров Иванов – Кмет на община Девин, да 

подписва всички необходими документи във връзка с работата на „Местна 

инициативна рибарска група „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак - Девин - Доспат”. 

 
 

3. Упълномощава Кмет на община Девин да извърши всички необходими 

действия за правилно и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 2, ДЗО – 172/13.11.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

от 18.12.2019 г. 

 

Одобряване на проект за изменение на ПУП - ПР /Подробен устройствен план 

- План за регулация/, за част от УПИ І - 171, 177, 174 в кв. 31, част от УПИ І – 

Озеленяване и плевни и част от УПИ VІ – Озеленяване и плевни в кв. 30, 

промяна на УР /Улична регулация/ от о.т. 145 през о.т. 144, о.т. 143 до о.т. 

142 и обособяване на ново УПИ ІІІ - 177, кв. 31 /в рамките на имот  

пл.№ 177/ по плана на с. Гьоврен 

 

 

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

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява проект за изменение на ПУП - ПР /Подробен устройствен план 

– План за регулация/, за част от УПИ І - 171, 177, 174 в кв. 31, част от УПИ І – 

Озеленяване и плевни и част от УПИ VІ – Озеленяване и плевни в кв. 30, промяна на 

УР /Улична регулация/ от о.т. 145, през о.т. 144, о.т. 143 до о.т. 142 и обособяване на 

ново УПИ ІІІ - 177, кв. 31 /в рамките на имот пл. № 177/ по плана на с. Гьоврен. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 4, ДЗО – 175/20.11.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

от 18.12.2019 г. 

 

Искане за промяна разходването на част от определените средства по 

Решение № 28/28.03.2019 г. на Общински съвет - Девин и Договор № Д - 218  

от 18.04.2019 г., сключен между Община Девин и Народно читалище „Назъм 

Хикмет - 1948”, с. Грохотно 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие част от определените средства по Решение № 28/28.03.2019г. 

на Общински съвет - Девин и Договор № Д-218 от 18.04.2019 г., сключен между 

община Девин и Народно Читалище „Назъм Хикмет-1948” с. Грохотно, в размер на 840 

/осемстотин и четиридесет/ лева да бъде използвана за пътуване на детски танцов 

състав при НЧ „Назъм Хикмет - 1948”, с. Грохотно до гр. Панагюрище с цел обмяна на 

опит в танцовото изкуство с школа за народни танци „Балканджии”. 

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

действия по изпълнение на Решението. 

 

3. Допуска незабавно предварително изпълнение по чл. 60 от АПК. 
 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 5, ДЗО – 177/25.11.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 9 

от 18.12.2019 г. 

 

Определяне на представител на Общински съвет – Девин в Общото събрание 

на Асоциацията на родопските общини 

 

На основание чл. 2211,,  аалл..  11,,  тт..  1155  ии  аалл..  22  оотт  ЗЗММССММАА  ии  ччлл..  3333,,  аалл..  33  ии  аалл..  44  оотт  

УУссттаавваа  ннаа  ААссооццииаацциияяттаа  ннаа  ррооддооппссккииттее  ооббщщииннии,,  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ччлл..  99,,  аалл..  22  оотт  УУссттаавваа  ннаа  

ААРРОО,,    

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.1.  Освобождава  досегашните  делегати  от Асоциацията на родопските общини.  Освобождава досегашните делегати

  

2.2.  Определя  за  делегат  в  Общото  събрание  на  Асоциацията  на  родопските  

общини  (АРО):  Велизар  Викторов  Шанов.  

Определя за делегат в Общото събрание на Асоциацията на родопските

общини (АРО): Велизар Викторов Шанов.

  

3. При  невъзможност  за  участие  на  определения  по  т.  1  делегат  в  

заседание  на  Общото  събрание,  той  да  бъде  заместван  от Наташа Владимирова 

Василева. 

При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в

заседание на Общото събрание, той да бъде заместван от

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 6, ДЗО – 178/25.11.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

от 18.12.2019 г. 

 

Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за изграждане на обект 

„Реконструкция на рибен проход на МВЕЦ „Гашня – 2003”, в м. „Гашня”,  

с. Селча, община Девин. 

 

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

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

  
 

1. Одобрява проект за ПУП – Парцеларен план за изграждане на обект 

„Реконструкция на рибен проход на МВЕЦ „Гашня – 2003”, в м. „Гашня”, с. Селча, 

община Девин. 

 
 

 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 7, ДЗО – 179/03.12.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

от 18.12.2019 г. 

 

Определяне на размера на основните месечни заплати на кмета на общината 

и кметовете на кметства в община Девин 

 

На основание чл. 2211,,  аалл..  11,,  тт..  55,,  ии  аалл..  22  оотт  ЗЗММССММАА,,  ччлл..  55,,  аалл..  1166  оотт  

ППооссттааннооввллееннииее  №№  6677  оотт  1144  ааппрриилл  22001100  гг..  ззаа  ззааппллааттииттее  вв  ббююдджжееттннииттее  ооррггааннииззааццииии  ии  

ддееййннооссттии,,    

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

ООппррееддеелляя  ррааззммеерраа  ннаа  ооссннооввннииттее  ммеессееччннии  ззааппллааттии  ннаа  ккммееттаа  ннаа  ооббщщииннааттаа  ии  

ккммееттооввееттее  ннаа  ккммееттссттвваа,,  ккааккттоо  ссллееддвваа::  

№ по 

ред 

Населено 

място 

Население по 

постоянен 

адрес към 

06.12.2019 г. 

Длъжностно 

наименование 
ОМЗ 

1 община Девин 12 665 Кмет на община 3000,00 

2 с. Грохотно 994 Кмет на кметство  1090,00 

3 с. Гьоврен 977 Кмет на кметство  1070,00 

4 с. Лясково 691 Кмет на кметство  970,00 

5 с. Триград 678 Кмет на кметство  950,00 

6 с. Селча 567 Кмет на кметство  920,00 

7 с. Брезе 445 Кмет на кметство  890,00 

8 с. Беден 367 Кмет на кметство  870,00 

9 с. Осиково 359 Кмет на кметство  800,00 
 

 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 8, ДЗО – 180/09.12.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 12 

от 18.12.2019 г. 

 

Промяна на предназначението на имоти общинска собственост от земеделска 

територия в горска територия 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

81, чл. 82, чл. 83 от Закона за горите и §9 от Преходни и заключителни разпоредби 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

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

земеделска в горска територия на имоти, както следва: 

 

№№  
ппоо  
рреедд  

ИИддееннттииффииккааттоорр  ЗЗееммллиищщее  ННааччиинн  ннаа  
ттррааййнноо  
ппооллззввааннее  

ООттддеелл  ии  
ппооддооттддеелл  ппоо  ГГСС  

ппллаанн  

ППллоощщ  

//кквв..мм//  

11  4444884488..77..331122  ЛЛяяссккооввоо  ППаассиищщее  118833  вв,,гг,,дд,,ее,,жж;;  
118844  жж  

336600776655  

22  4444884488..77..337722  ЛЛяяссккооввоо  ППаассиищщее  220011  зз;;  220011  лл  
((ччаасстт)),,  мм  

229977559933  

33  4444884488..66..9944  ЛЛяяссккооввоо  ППаассиищщее  118800  бб  ((ччаасстт)),,  сс  5500005544  

44  4444884488..66..448822  ЛЛяяссккооввоо  ГГооррии  ии  ххрр..  
вв  ззеемм  

118800  вв,,  уу,,  сс,,  бб  229955441100  

55  4444884488..66..8866  ЛЛяяссккооввоо  ГГооррии  ии  ххрр..  
вв  ззеемм  

118800  аа,,  сс  114433994433  

66  4444884488..88..115522  ЛЛяяссккооввоо  ППаассиищщее  220022  жж,,  220011лл  
((ччаасстт))  

332277338888  

77  4444884488..11..444411  ЛЛяяссккооввоо  ППаассиищщее  119977  гг  ((ччаасстт))  115511447733  

88  4444884488..11..339911  ЛЛяяссккооввоо  ППаассиищщее  119977  гг  ((чч));;  119977  
жж((чч)),,  пп  

117755339922  

99  4444884488..11..339966  ЛЛяяссккооввоо  ППаассиищщее  119977  жж  ((чч))  4455223377  

1100  4444884488..66..6666  ЛЛяяссккооввоо  ННиивваа  118800  бб  ((ччаасстт))  3300229911  

1111  4444884488..77..332266  ЛЛяяссккооввоо  ППаассиищщее  118833  мм  4499881177  

1122  2200446655..8888..4455  ДДееввиинн  ГГооррии  ии  ххрр..  
вв  ззеемм  

110088  нн  3399339988  
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1166  2200446655..8800..1111  ДДееввиинн  ГГооррии  ии  ххрр..  
вв  ззеемм  

8822  ии  8822669900  

1177  2200446655..8888..111122  ДДееввиинн  ППаассиищщее  110088  пп,,  оо  6633337799  

1188  2200446655..114488..4488  ДДееввиинн  ГГооррии  ии  ххрр..  
вв  ззеемм  

227722  ее  1166446611  

1199  2200446655..114422..4499  ДДееввиинн  ГГооррии  ии  ххрр..  
вв  ззеемм  

227722  аа  3366886644  

2200  2200446655..115522..5566  ДДееввиинн  ГГооррии  ии  ххрр..  
вв  ззеемм  

227722  гг  4411889955  

2211  2200446655..8800..1133  ДДееввиинн  ГГооррии  ии  ххрр..  
вв  ззеемм  

9966  гг  2277889922  

2222  2200446655..3322..1155  ДДееввиинн  ГГооррии  ии  ххрр..  
вв  ззеемм  

7744  вв,,  дд  1111008855  

2233  2200446655..8888..88  ДДееввиинн  ГГооррии  ии  ххрр..  
вв  ззеемм  

110088  аа  4499336699  

2244  2200446655..7799..11  ДДееввиинн  ГГооррии  ии  ххрр..  
вв  ззеемм  

8833  кк  8855004444  

2255  1177995577..11..22  ГГррооххооттнноо  ППаассиищщее  225577  сс  3300440088  

            

2277  8811881155..22..1199  ЧЧууррееккооввоо  ППаассиищщее  6633вв;;6644бб,,дд,,ее,,зз;;6655  
фф,,уу..  

11117733997722  

 

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

действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

Неразделна част от настоящото Решение са: 

• Скици на имотите. 

• Копия от Актове за собственост или Решение за възстановяване на 

собствеността на имотите.  

 
 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 9, ДЗО – 184/10.12.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 13 

от 18.12.2019 г. 

 
Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2019 година 

 

 

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 2019 год., 

съгласно приложение № 1.1, 1.2 ,1.3. 

2. Актуализира инвестиционната програма за 2019 г. по обекти, видове разходи 

и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14. 

 
 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 10, ДЗО – 185/10.12.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



































































































 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

от 18.12.2019 г. 

 

Приемане на План – сметка за необходимите средства по дейност 

”Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” за 2020 г. и 

определяне размера на такса „Битови отпадъци” за 2020 г. на територията на 

Община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ и чл. 18 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 

Община Девин, 

 

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 2020 г., съгласно /Приложение № 1/. 

 

2. Одобрява размера на такса битови отпадъци за 2020 г. /запазва се размера 

на промила по населени места, на таксата за БО от 2019 г./, съгласно /Приложение 

№ 2/. 

 
 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 11, ДЗО – 174/15.11.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



npOEKT HA nJ1AH-CMETKA 

HA PA3XOAVITE 3A Cb6V1PAHE, Vl3B03BAHE V1 06E3BPE>KAAHE HA 

6V1TOBVITE OTnAAbL~V1, nOAAbPA>KAHE 4V1CTOTATA HA TEPHTOPVlVlTE 3A 

o6lUwECTBEHO n0J13BAHE 3A 2020r. 

I.PA3.XOAH3J.\('b(;l1PAIiEHJ.\ 611T013 ~TE9"r,nAAbu.l1 0,. TEPl1TOPl1~TAHJ.\Q6lAl1liA 
~~EB~H····~.· :M3a(hBA~~TdAA60·Ab;PEfabIiJ¥A~o';~EJ1c)B;··c.·6APYTMH·3AAENbHMpAI4E.·· ... 

. 11 06E3BPE>Kp.AHE. 

f' 

Cneu.~al1~3~paHaBTOM06111l- 46p. 
CaMOCBal1-16p. 

M~H~ l.felleH TOBapal.f- 606 KaT 

Cneu.~alll13~paH aBTOM06~1l- KOHTel1Hep Cnpeca 
Pa3XOA~ 3a p,orOBOpHI1 caHKu.~~ 

7620,00 I 

1810,00 
100/00 

3410,00 
200/00 
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npHnOH<eHWe N!!l 

II. PA3XOAIiI 3A OClilrYPRBAHE HA TEXHIiIKA iii CbAOBE 3A CbXPAHEHIiIE HA 61i1TOBIiI OmAAb~1iI 

1.1. 

II. 

3aKynysaHe CbAose nm "Mesa", nm 1506bp" ,"napKOSJII KOLU4eTa", CbAose 3a 
pa3Ael1HO Cb6l1paHe Ha orna,ll,blJ,l1 
06UJ,O 

14100,00 

14100,00 

In.PJ\3XOAIiI.3AnpO~B~HE,np()EKTIiI.PAHE,1iI3rp~>KAAtiE,n()AA~p>KAHE,E~CnJlpATA4I1R,.·•.... 
3AKPI1BAHE J" MO~'~T()PHHrHA AEnATA 3A 61'fr6B~6ThAAb~IiIHnlil APYrl1i1HCTAliA~I1I1~JlI1 
CbOPbH<EHIiIR 3A 06E3BPE>K,qAHE, PE~IiIKJ1Ii1PAHE 11 OnOJl30TBOPRBAH EHA 61i1TOBIiI OTnAAbLl,I1, BKJl. 

OTYI1CJ1EHI1R no YJl.60 11 YJl. 64 OT 3YO 

1.1 
1.2. 

1.3. 
1.4. 

Pa3XOAJII 3a ,ll,enOHl1paHe Ha 50  2 800T. * 30I1S/TOH 
Ha4l1C1leHO MC no 411.163a., al1.2 OT 3MC 
OT4I1C1leHI1R no 411. 64 OT 3YO  2 800T. *95 I1S. 
06e3ne4eHl1R no 411. 60 OT 3YO  3aKpl1SaHe 11 cl1eA eKCnl10aTalJ,110HHl1 rpl1>f{11 
2 BOOT. *3,l1I1S. 

84000,00 
16800,00 

266000,00 

IV. PA3XOAI13A nOMbP>KAHE YI1CTOTATA HA TEPI1TOPI1I1TE 3A OliUJ,ECTBEHO nOJl3BAHE 

PA3XOAI1 no 113nJlAUJ,AHE HA 3AEMI1113A,qbJl>KEHI1R 

v'113nJlAUJ,AHE HA IiE3Jll1XBEH 3AEM OT nYAOOC 



VI.3AAbn>KEHlilfi HA On"5KC" 3A nnATEHIiI PA3XOAIiI no AorOBOPIiI OT 05L1IIilHA AEBIiIH 
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i 

.
 
.'. 

n plotllo>KeHloteN22 

2. Onpep,elll'l pa3Mepa Ha TaKca "6IotTOBIot ornap,bu.Iot" 3a 2020r. KaKTO clleABa: 

2.1. 3a l-1MOTH Ha cj>li!31ot"leCKl-1 li! IOplotp,lot...eCKli! III1U.a, nonap,all.\lot B paHOHIotTe B KOI1TO e OpraHH31otpaHO 

Cb6li!paHe 111ot3B03BaHe Ha 60, B npOM1ot1l1ot Ha 6a3a p,aHb...Ha 111111 OTl.leTHa CTOHHOCT Ha IotMora. 

3a >KIotIlHIl.\HH H BHIIHH HMOTH Ha cj>113H...ecKH III1u.a, 3a rp. AeBHH Ha
 

6a3a p,aHb...Ha ou.eHKa Ha CbOTBeTHI1R HMOT,B T.....:
 
I. 

8%0 
. .... . . ' " ....... i' '.' .
 

.... . ..:: ... 

0.70%0-3a AociasKclt-ia cbp,ose3a 501. 
4.40%02. -3a Cb611paHe li! TpaHCnOpTli!paHe 
2.60%03. -3a nOAAbp>l<aHe Ha p,eno 3a 50 
0.30%04. -3a nO...I1CTsaHe Ha TepeHIo1 3a 061l.\eCTSeHO nOJl3BaHe 

3a >Kli!IIHIl.\HI1 H BIotIlHIot HMOTH Ha <pH3H...ecKH IIHu.a, 3a OCTaHalll1Te HaCelleHIot MeCTa 

Ha 6a3a p,aHb...Ha ou.eHKa Ha CbOTBeTHHR IotMOT, BT.....: 
II. 

14%0 

1.20%01. -3a p,OCTaBKa Ha Cbp,ose 3a 50 
7,70%02. -3a Cb611paHe li! TpaHCnOpTli!paHe 
4.60%03. -3a nOAAbp>l<aHe Ha p,eno 3a 60 
0.50%04. -3a nO...I1CTsaHe Ha TepeHJ.1 3a 061l.\eCTSeHo nOJ13BaHe 

III. 3a He>KHIIHIl.\HIot HMOTH Ha IOpHp,Iot...ecKH IIIotu.a, 3a BCIot"lKIot HaCelleHIot MeCTa Ha 6a3a 
OTl.leTHaTa CTOHHOCT IotIlH p,aHb...HaTa ou.eHKa Ha CbOTBeTHHR IotMOT, BT..... : 16%0 I 

1.40%01. -3a p,oCTaBKa Ha Cbp,ose 3a 60 
8.80%02. -3a Cb611paHe li! TpaHcnopTlo1paHe 
5.20%03. '"3a nOAAbp>l<aHe Ha p,eno 3a 60 
0.60%04. -3a nO"'I1CrsaHe Ha TepeHJ.1 3a 061l.\eCTSeHo nOJ13SaHe 

\ .. 
\. 

c· 

2.2. 3a He>KHIlli!Il.\HIot li!MOTIot Ha IOplotp,lot...eCKIot IIIotu.a, Ha 6a3a KOIlIot"leCTBO 60, Cbo6pa3Ho BHp,a lot 6pOR Ha 

cbp,oBeTe 3a 60 lot ...eCTOTa Ha 1ot3B03BaHeTO li!M. 

I. 3a He>Kli!IIIotIl.\HIot IotMOTIot 3a BCIot... KIot HaCelleHIot MeCTa-no KOIlIot... eCTBO 61otTOBIot 
ornap,bl..\li!  3a 1Ky6.M. B II.B. 60.00 liB. 

3a ep,HOKpaTHO o6pa6oTBaHe Ha OTp,eIlHli!Te BHp,ose Cbp,OBe 3a 60- BlIeBa 

1. -Ko¢a "Mesal/-O.ll Ky6.M. 6.60 JlS. 
2. - KOHTei1Hep Tli!n 1/606bpl/ 1.1 Ky6.M. 66.00 JIB. 
II. npOM111l 3a nO... I1CTBaHe Ha TepeHH 3a 061l.\eCTBeHo nOIl3BaHe, Ha 6a3a OTl.leTHaTa 

CTOHHOCT HIIH p,aHb"lHaTa ou.eHKa Ha HMOTa 
0.60%0 

2.3. 3a He3acTpoeHH yperylll1paHH n03eMlleHH I1MOTH. 

I. 3a HMOTH Ha cj>1ot3H ... ecKH IIHu.a, 3a rp. AeBHH Ha 6a3a p,aHb... Ha ou.eHKa Ha 
cbOTBeTHli!f1I1MOT, BT..... : 2,90%0 

1. -3a nOAAbp>l<aHe Ha p,eno 3a 60 2.60%0 
2. -3a n04l1CTSaHe Ha TepeHIo1 3a o6w,ecTseHo nOJ13SaHe 0.30%0 
II. 3a HMOTH Ha <pli!3H...ecKH Jili!u.a, 3a oCTaHaJiwre HaCelleHI1 MeCTa Ha 6a3a p,aHb... Ha 

ou.eHKa Ha CbOTBeTHli!f1 HMOT, BT..... : 5,10%0 
1. -3a nOAAbp>I<aHe Ha p,eno 3a 60 4.60%0 
2. -3a n0411CTsaHe Ha TepeHIo1 3a o6w,ecTseHo nOJl3BaHe 0.50%0 
III. 3a HMOTH Ha IOpl1p,l1... eCKIot llli!u.a, 3a BCIot... KI1 HacelleHH MeCTa Ha 6a3a OTl.leTHaTa 

CTOHHOCT HIIH p,aHb"lHaTa ou.eHKa Ha CbOTBeTHli!f1 IotMOT, BT.....: 5,80%0 
3. -3a nOp,Abp>l<aHe Ha p,eno 3a 60 5.20%0 
4. -3a n04l1CTBaHe Ha TepeHIo1 3a o6w,ecTseHo nOJ13SaHe 0.60%0 
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np11110H<eHl1eN22 

2.4. 3a I1MOTI1 Ha epl1311l.1eCKI1 11 IOpI1AI14eCKI1I1I1L\a, HaMl1paw,11 ce 113BbH rpaHI1L\I1Te B KOHrO e OpraHI1311paHO 

Cb6",paHe 11113B03BaHe Ha 50. 

, I. 3a I1MOTI1Ha epI13I1l.1eCKI1I1I1L\a,3a rp; AeBI1HHa ._.

6a3a Aa~bl.lHa 04eH~a Ha CboTBeTHHR I1MbT, ~ ;':l.I.: 2,90%0 

1. -3a nOAAbp>KaHe Ha Aeno 3a 60 2.60%0 

2. -3a n04HCTsaHe Ha TepeHIil 3a o6w,ecTseHo nOJl3SaHe 0.30%0 

II. 3a I1MOTI1 Ha epI13I1l.1eCKI1I1I1L\a, 3a OCTaHalll1Te HaCelleHI1 MeCTa Ha 6a3a AaHbl.lHa 
OL\eHKa Ha CbOTBeTHI1R I1MOT, BT.4.: 5,10%0 

1. -3a nOAAbp>KaHe Ha ,o.eno 3a 60 4.60%0 

2. -3a n04HCTsaHe Ha TepeHI1 3a o6w,ecTseHo nOJl3SaHe 0.50%0 

III. 3a I1MOTH Ha IOpI1AI14eCKI1I1I1L\a, 3a BC"'4KH HaCelleHI1 MeCTa Ha 6a3a OTl.leTHaTa 
CTOHHOCT 111111 AaHbl.lHaTa OL\eHKa Ha CbOTBeTHI1R I1MOT, B T.l.I.: 5,80%0 

3. -3a nOAAbp>KaHe Ha ,o.eno 3a 60 5.20%0 

4. -3a n04HCTsaHe Ha TepeHIil 3a o6w,ecTBeHo nOJl3SaHe 0.60%0 

c-·
~,,:' 

\. 

2.5. 3a I1MOTI1, KOI1TO HRMa Aa ce nOll3BaT npe3 L\RllaTa 2020r. 

I. 3a >K111111W,HI1 11 BI1I1HI1 I1MOTI1 Ha epl13114eCKI1 III1L\a, 3a rp. AeBI1H Ha 
6a3a AaHb4Ha OL\eHKa Ha CbOTBeTHI1R I1MOT, BT.l.I.: 2,90%0 

1. -3a nOAAbp>KaHe Ha ,o.eno 3a 60 2.60%0 
2. -3a n04HCTsaHe Ha TepeHIil 3a o6w,ecTseHo nOJl3SaHe 0.30%0 
II. 3a >K111111W,HI1I1 BI1I1HI1 I1MOTI1 Ha epl13114eCKI1 III1L\a, 3a OCTaHalll1Te HaCelleHI1 MeCTa 

Ha 6a3a AaHb4Ha OL\eHKa Ha CbOTBeTHI1R I1MOT, BT.4.: 5,10%0 

1. -3a nOAAbp>KaHe Ha ,o.eno 3a 60 4.60%0 

2. -3a n04HCTsaHe Ha repeHIil 3a o6w,ecTBeHo nOJl3SaHe 0.50%0 

III. 3a He>KI1I1I1w,HI1 I1MOTI1 Ha IOpl1AI14eCKI1 III1L\a, 3a BCl1l.1KI1 HaCelleHI1 MeCTa Ha 6a3a 
OTl.leTHaTa CTOHHOCT 111111 AaHb4HaTa OL\eHKa Ha CbOTBeTHI1R I1MOT, BT.4.: 5,80%0 

3. -3a nOAAbp>KaHe Ha ,o.eno 3a 60 5.20%0 

4. -3a n04HCTsaHe Ha TepeHIil 3a o6w,ecTseHo nOJl3SaHe 0.60%0 

2.6. Pa3Mep Ha TaKca 511TOBI1 OrnaAbL\11 3a 4l1Talll1w,aTa B o6w,I1Ha AeBI1H CbrllaCHO PeWeHl1e Ne163 OT 

24.10.2018r. 3a 2019r.. 

3a BCH4KI1 HaCelleHI1 MeCTa Ha 6a3a OTl.leTHaTa CTOHHOCT 111111 AaHb4Ha oL\eHKa Ha 

CbOTBeTHI1R I1MOT BT.4. 3,2%0 

1 -3a ,o.ocTasKa Ha Cb,o.ose 3a 60 0,28%0 

2 -3a Cb6HpaHe 11 TpaHcnopTIilpaHe 1,76%0 

3 -3a nOAAbp>l<aHe Ha ,o.eno 3a 60 1,04%0 

4 -3a nOYHCTSaHe Ha TepeHIil 3a o6w,ecTseHo nOJl3SaHe 0,12%0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 15 

от 18.12.2019 г. 

 
Определяне представител на Общински съвет - Девин в Общото събрание на 

националното сдружение на общините в Република  България / НСОРБ / 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и 

местна администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 

1. Определя за делегат на Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България: Наташа Владимирова Василева. 

 

2. При невъзможност за участие на оопределения по т. 1 делегат в заседание 

на Общото събрание, той ще бъде заместван от Красимир Росенов Даскалов. 
 

 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 12, ДЗО – 181/09.12.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 16 

от 18.12.2019 г. 

 

Определяне представител на Общински съвет - Девин за член на 

Областен съвет за развитие 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и 

местна администрация, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионално развитие, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 

1. Определя за член в Областния съвет за развитие: Николай Петров Люнчев. 

 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 член в заседание на 

Областния съвет, той ще бъде заместван от Ангел Асенов Ликов. 

 
 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 13, ДЗО – 182/09.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

от 18.12.2019 г. 

 
Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за 

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

№ 24/09.03.2017 г. за периода 01.05.2019 г. до 31.10.2019 г. и Баланс и Отчет 

за приходите и разходите за второто и третото тримесечие на 2019 година 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

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

справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 01.05.2019 г. до 

31.10.2019 г.  

 
2.2.  Приема Баланс и Отчет за приходите и разходите за второто и третото 

тримесечие на 2019 година.  

 
 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 14, ДЗО – 183/09.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

от 18.12.2019 г. 

 
Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Общностен 

център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

9 335,61 лв. /девет хиляди триста трийсет и пет лева и шейсет и една стотинки/ за 

изпълнение на проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”.  

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2020 г. 

 
 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 15, ДЗО – 186/10.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 19 

от 18.12.2019 г. 

 
Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Въвеждане 

на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град 

Девин” 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

36 135,44 лв. (трийсет и шест хиляди сто трийсет и пет лева и четиридесет и четири 

стотинки) за изпълнение на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на 

жилищни сгради на територията на град Девин”. 

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 31.05.2020 г. 

 
 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 16, ДЗО – 187/10.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

от 18.12.2019 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,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

1 726,58 лв. (хиляда седемстотин двадесет и шест лева и петдесет и осем 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 30.04.2020 г. 

 
 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 17, ДЗО – 188/10.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 21 

от 18.12.2019 г. 

 
Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект 

„Обучения и заетост” 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 25 

435,23 лв. (двадесет и пет хиляди четиристотин тридесет и пет лева и двадесет и три 

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

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2020 г. 

 
 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 18, ДЗО – 189/10.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 22 

от 18.12.2019 г. 

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

заетост за младите хора” 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

335,26 лв. (хиляда триста тридесет и пет лева и двадесет и шест 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 30.04.2020 г. 

 

 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 19, ДЗО – 190/10.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 23 

от 18.12.2019 г. 

 

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

заетост за младите хора” 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

4125.00 /Четири хиляди сто двадесет и пет лева/ 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 30.04.2020 г. 

 
 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 20, ДЗО – 191/10.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 24 

от 18.12.2019 г. 

 
Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект  

„Обучения и заетост ” 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 26 

154.20 /Двадесет и шест хиляди сто петдесет и четири лева и 20 ст./ за изпълнение на 

проект „Обучения и заетост”. 

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 
 
3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2020 г. 

 

 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 21, ДЗО – 192/10.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 25 

от 18.12.2019 г. 

 
Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община 

Доспат, договор № BG05M9OP001-2.040-0097-C01. Осъществява се с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма” Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 32 

000.00 /Тридесет и две хиляди лева/ за изпълнение на проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”, договор № 

BG05M9OP001-2.040-0097-C01.” 

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 30.06.2020 г. 

 
 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 22, ДЗО – 194/10.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 26 

от 18.12.2019 г. 

 

Избиране на член и председател на ПК „УТОССГС” и член на ПК „ОМДСТК” 
 

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

администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Допълва състава на ПК „УТОССГС” и определя нейния председател, допълва 

и състава на ПК „ОМДСТК”, както следва: 

 

1. ПК „Устройство на територията. Общинска собственост. Селско и горско 

стопанство” (ПК „УТОССГС”): 

 

Председател: Руси Вадимов Чаушев 

Член: Ясен Северинов Низамов 

 

2. ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” (ПК 

„ОМДСТК”): 

 

Член: Ясен Северинов Низамов 

 
 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 23, ДЗО – 193/10.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 27 

от 18.12.2019 г. 

 

Определяне на представител в Националната асоциация на председателите 

на общински съвети в Република България за  

мандат 2019-2023 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие председателят на Общински съвет Девин – г-жа Наташа 

Владимирова Василева да членува в Националната асоциация на председателите на 

общински съвети в Република България за мандат 2019 – 2023 г. 

 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 член на НАПОС в 

заседание на Общото събрание, да бъде заместван от Красимир Росенов Даскалов - 

общински съветник при Общински съвет Девин. 

 

3. Общински съвет Девин дава съгласие председателя да подаде заявление за 

членство в НАПОС. 

 

4. Членският внос и други разходи свързани с участието в Националната 

Асоциация на председателите на общински съвети в Република България, да се 

заплащат от общинския бюджет за мандат 2019 – 2023 г. 

 
 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 24, КО – 322/09.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 28 

от 18.12.2019 г. 

 

Избиране на членове на ПК „ОМДСТК” и ПК „ЗСПЕ” 

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

администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Допълва състава на ПК „ОМДСТК” и „ЗСПЕ”, както следва: 

 

1. ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” (ПК 

„ОМДСТК”): 

 

Член: Андрей Рашкав Кехайов 

 

2. ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология.” (ПК „ЗСПЕ”): 

 

Член: Андрей Рашкав Кехайов 

 
 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 25, ДЗО – 200/16.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 29 

от 18.12.2019 г. 

 

Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП за 

обект: „Съществуващ водопровод, собственост на „Михалково” АД с начало 

новопроектирана шахта на „Михалково” АД в ПИ 48547.44.9 по КК /стар 

номер по КВС 000625/ и край ПИ 48547.149.4 по КК /стар номер по КВС 

149004/, с. Михалково, община Девин, област Смолян 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124 „а”, 

ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Съществуващ 

водопровод, собственост на „Михалково” АД с начало новопроектирана шахта на 

„Михалково” АД в ПИ 48547.44.9 по КК /стар номер по КВС 000625/ и край ПИ 

48547.149.4 по КК /стар номер по КВС 149004/, с. Михалково, община Девин, област 

Смолян.  

 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план- 

Парцеларен план извън границите на урбанизираните територии. 

 
 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 26, ДЗО – 197/13.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 30 

от 18.12.2019 г. 

 

Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП за 

обект: „Съществуващ ведомствен водопровод собственост на община Девин, с 

начало КЕИ „Персенк -1” и „Персенк -2”, находящи се в ПИ 48547.138.6 по КК 

на с. Михалково, община Девин, област Смолян /стар номер на имота по КВС 

000299/ и край в ПИ 48547.44.9 по КК на с. Михалково, община Девин, 

област Смолян /стар номер на имота по КВС 000625/ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124 „а”, 

ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Съществуваш 

ведомствен водопровод собственост на Община Девин, с начало КЕИ „Персенк -1” и 

„Персенк -2”, находящи се в ПИ 48547.138.6 по КК на с. Михалково, община Девин, 

област Смолян /стар номер на имота по КВС 000299/ и край в ПИ 48547.44.9 по КК на 

с. Михалково, община Девин, област Смолян /стар номер на имота по КВС 000625/.   

 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план- 

Парцеларен план извън границите на урбанизираните територии. 

 
 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 27, ДЗО – 198/13.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 31 

от 18.12.2019 г. 

 

Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП за 

обект: Новопроектиран водопровод на „Михалково” АД с начало КЕИ 

„Персенк -1”, „Персенк -2”, „Персенк -3” и „Персенк -4”, находящи се в ПИ 

48547.138.6 по КК на с. Михалково, община Девин, област Смолян / стар 

номер на имота по КВС 000299/ и край в новопроектирана разпределителна 

шахта, находяща се в ПИ 48547.44.9 по КК на с. Михалково, община Девин, 

област Смолян / стар номер на имота по КВС 000625/ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124 „а”, 

ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект: Новопроектиран 

водопровод на „Михалково” АД с начало КЕИ „Персенк -1”, „Персенк -2”, „Персенк -3” 

и „Персенк -4”, находящи се в ПИ 48547.138.6 по КК на с. Михалково, община Девин, 

област Смолян / стар номер на имота по КВС 000299/ и край в новопроектирана 

разпределителна шахта, находяща се в ПИ 48547.44.9 по КК на с. Михалково, община 

Девин, област Смолян / стар номер на имота по КВС 000625/. 

 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план- 

Парцеларен план извън границите на урбанизираните територии. 

 
 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.12.2019 г., Протокол № 3, т. 28, ДЗО – 199/13.12.2019 г от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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