
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 46 

от 04.05.2020 г. 

 

Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд –имот с 

идентификатор № 54198.8.97 и имот с идентификатор № 54198.8.106, 

намиращи се в землище с. Осиково, община Девин, област Смолян 

 

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

местната администрация, чл. 24 „а”, ал. 6, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на Емил Милков Калканов, земеделска 

земя от Общински поземлен фонд за следните имоти: 

- Имот с идентификатор № 54198.8.97, с площ 592 кв. м (петстотин 

деветдесет и два кв. м.). Трайно предназначение на територията –Земеделска. Начин 

на трайно ползване – Нива. Адрес на поземления имот: м. „Гермата”, землище с. 

Осиково по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-

18-126/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АКГ; 

- Имот с идентификатор № 54198.8.106, с площ 672 кв. м. (шестстотин 

седемдесет и два кв. м.). Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин 

на трайно ползване – Нива. Адрес на поземления имот: м. „Забърце”, землище с. 

Осиково по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-

18-126/21.02.2019 г. на Изпълнителен директор на АКГ; 

 

2. Определя годишна наемна цена за ползване на земеделска земя общо за 

заявените имоти от общински поземлен фонд (ниви) в общ размер на 27.31 лв. 

(двадесет и седем лева тридесет и една стотинка), съгласно експертни пазарни 

оценки на лицензиран оценител. 

 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за наем с Емил 

Митков Калканов за срок от пет стопански години.  
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Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 04.05.2020 г., Протокол № 5, т. 1, ДЗО – 63/08.04.2020 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 № 47 

от 04.05.2020 г. 

 

Изменение на Решение № 49 от 15.04.2019 г. за дългосрочен 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 и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 49/15.04.2019 г. по точка 1 в частта условия за 

погасяване, както следва: 

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.05.2021 г. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 04.05.2020 г., Протокол № 5, т. 2, ДЗО – 64/16.04.2020 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 № 48 

от 04.05.2020 г. 

 

Изменение на Решение № 48 от 15.04.2019 г. за дългосрочен 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 и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 48/15.04.2019 г. по точка 1 в частта условия за 

погасяване, както следва: 

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.05.2021 г. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 04.05.2020 г., Протокол № 5, т. 3, ДЗО – 65/16.04.2020 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 № 49 

от 04.05.2020 г. 

 

Изменение на Решение № 50 от 15.04.2019 г. за дългосрочен 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 и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 50/15.04.2019 г. по точка 1 в частта условия за 

погасяване, както следва: 

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.05.2021 г. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 04.05.2020 г., Протокол № 5, т. 4, ДЗО – 66/16.04.2020 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 № 50 

от 04.05.2020 г. 

 

Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор №: 21/07/2/0/00721 от 

16.04.2018 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 

мярка 7 за проект „Рехабилитация на Път PAZ 2044 / III-377, Равногор - Нова 

Махала / граница Община (Брацигово - Батак ) / Фотиново - граница Община 

(Батак - Девин ) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 12+500”,  

сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие” 

 

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

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” за Проект „Рехабилитация на Път PAZ 2044 / III-377, 

Равногор - Нова Махала / граница Община (Брацигово - Батак ) / Фотиново - граница 

Община (Батак - Девин ) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 12+500”, сключен 

между ДФ „Земеделие” и Община Девин, седалище и адрес на управление Община 

Девин, област Смолян, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, БУЛСТАТ 000614895, 

идентификационен номер по ДДС №BG000614895, представляван от Здравко 

Владимиров Иванов – Кмет, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер 

на 2 914 428,66 лева, (два милиона деветстотин и четиринадесет хиляди четиристотин 

и двадесет и осем лева и шестдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 100 % от 

заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” за Проект „Рехабилитация на Път PAZ 2044 / III-377, Равногор - Нова Махала 
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/ граница Община (Брацигово - Батак ) / Фотиново - граница Община (Батак - Девин ) 

/ Девин - III-197 от km 0+000 до km 12+500” сключен между Община Девин и ДФ 

„Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 г. и 

да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 04.05.2020 г., Протокол № 5, т. 5, ДЗО – 67/22.04.2020 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 № 51 

от 04.05.2020 г. 

 

Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №: 21/07/2/0/00721 

от 16.04.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 

мярка 7 за проект „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” за Проект „Рехабилитация на Път PAZ 2044 / III-377, Равногор - 

Нова Махала / граница Община (Брацигово - Батак ) / Фотиново - граница 

Община (Батак - Девин ) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 12+500”, 

сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие” 

 

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

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” за Проект „Рехабилитация на Път PAZ 2044 / III-377, 

Равногор - Нова Махала / граница Община (Брацигово - Батак ) / Фотиново -  граница 

Община (Батак - Девин ) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 12+500”, сключен 

между ДФ „Земеделие” и Община Девин, седалище и адрес на управление Община 

Девин, област Смолян, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, БУЛСТАТ 000614895, 

идентификационен номер по ДДС № BG000614895, представляван от Здравко 

Владимиров Иванов – Кмет, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер 

на 582 885,73 лева, (петстотин осемдесет и две хиляди и осемстотин и осемдесет и 

пет лева и 0,73 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху 

авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: 

21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
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райони” за Проект „Рехабилитация на Път PAZ 2044 / III-377, Равногор - Нова Махала 

/ граница Община (Брацигово - Батак ) / Фотиново - граница Община (Батак - Девин ) 

/ Девин - III-197 от km 0+000 до km 12+500” сключен между Община Девин и ДФ 

„Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи за 

получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № 21/07/2/0/00721 от 

16.04.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 04.05.2020 г., Протокол № 5, т. 6, ДЗО – 68/22.04.2020 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 № 52 

от 04.05.2020 г. 

 

Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0090-C01 

от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за 

Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на  

открито в град Девин, община Девин”, сключен между  

Община Девин и ДФ „Земеделие” 

 

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

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” за Проект „Изграждане на 

многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин”, 

сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. 

Девин, област Смолян, ул. „Дружба” № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 000614895, 

идентификационен номер по ДДС № BG000614895, представляван от Здравко 

Владимиров Иванов – Кмет, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер 

на 41 433,74 лв. (четиридесет и една хиляди четиристотин тридесет и три лева и 

седемдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на 

авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” за Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито 

в град Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 
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2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 

14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 04.05.2020 г., Протокол № 5, т. 7, ДЗО – 69/22.04.2020 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 № 53 

от 04.05.2020 г. 

 

Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-

7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” за Проект „Изграждане на многофункционална спортна 

площадка на открито в град Девин, община Девин”, сключен между Община 

Девин и ДФ „Земеделие” 

 

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

и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” за Проект „Изграждане на многофункционална спортна 

площадка на открито в град Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и 

ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. Девин, област Смолян, ул. 

„Дружба” №1, ЕИК по БУЛСТАТ 000614895, идентификационен номер по ДДС № 

BG000614895, представляван от Здравко Владимиров Иванов – Кмет, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер 

на 8 286,75 лв. (осем хиляди двеста осемдесет и шест лева и седемдесет и пет 

стотинки) за обезпечаване на 100 % от ДДС върху заявения размер на авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” за Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито 

в град Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 
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2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи за 

получаване на ДДС върху заявения размер на авансовото плащане по договор № 

BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 04.05.2020 г., Протокол № 5, т. 8, ДЗО – 70/22.04.2020 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 № 54 

от 04.05.2020 г. 

 

Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение за финансиране 

от Фонд „Социална закрила”, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни 

активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, 

реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за 

предоставяне на социални услуги” 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проектно предложение за 

закупуване на специализирано оборудване/обзавеждане за помещения в Център за 

обществена подкрепа, финансирано от Фонд „Социална закрила”, Компонент 1 

„Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и 

изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална 

база за предоставяне на социални услуги”. 

 

2. Дава съгласие да бъде осигурено съфинансиране за реализиране на 

проектното предложение от кандидата община Девин, в размер на 10.03% от общия 

бюджет за проектното финансиране - средства в размер на 2000,00 лв. /две хиляди 

лева/.  

3.Упълномощава Кмета на Община Девин да предприеме всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 04.05.2020 г., Протокол № 5, т. 9, ДЗО – 71/24.04.2020 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 № 55 

от 04.05.2020 г. 

 

Определяне на представител от Общински съвет – Девин за участие в 

комисия за подбор 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя Росица Красимирова Чолакова - общински съветник, за свой 

представител в Комисията за подбор на потребители по Национална програма 

„Предоставяне на грижи в домашна среда“. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 04.05.2020 г., Протокол № 5, т. 10, ДЗО – 76/30.04.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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