
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 91 

от 23.06.2020 г. 

Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична 

общинска собственост в сграда на ПГЕ „А.С. Попов”, гр. Девин 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 и ал. 2 от ЗОС и чл. 7, 

ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на: 

- помещение, предназначено за зъболекарски кабинет /лекарства и 

манипулациони/, с площ 15 кв. м., находящо се в западната част на първи етаж на 

триетажна масивна сграда, с адрес: област Смолян, община Девин, гр. Девин, ул. 

„Васил Левски” № 3, с идентификатор 20465.504.1509.1, по КК на гр. Девин, цялата 

със застроена площ 905 кв. м., актувана с АОС № 2526 от 13.02.2017 г., вид 

собственост: общинска публична; с начална тръжна месечна наемна цена, в размер 

на 34,50 лв. с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел III, ред 5, колона 4 от Наредба 

№ 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Девин; за срок от 10 г. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

23.06.2020 г., Протокол № 8, т. 1, ДЗО – 91/04.06.2020 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 № 92 

от 23.06.2020 г. 

Даване на съгласие за продажба на общински движими вещи леки 

автомобили, лекотоварни автомобили и автобуси. 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 23 ,ал. 3, 

т. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за продажбата на следните автомобили – общинска 

собственост, след провеждане на публичен търг: 

1. Лек автомобил ВАЗ 2121 „НИВА-221”, с рег. номер СМ 6774 АК, начална 

цена – 195 лв. без ДДС. 

2. Лек автомобил Фолксваген Транспортер, с рег. номер СМ 2024 СМ, начална 

цена – 1958 лв. без ДДС. 

3. Автобус ОТОЙЛ М50.14 СКУЛ БУС, с рег. номер СМ 5280 СМ, начална цена – 

23 945 лв. без ДДС. 

4. Автобус ХЮНДАЙ КАУНТИ, с рег. номер СМ 5279 СМ, начална цена –   

16155 лв. без ДДС.  

5. Лек автомобил ОПЕЛ АНТАРА, с рег. номер СМ 0960 АМ, начална цена –    

6070 лв. без ДДС. 

6. Лек автомобил ОПЕЛ АНТАРА, с рег. номер СМ 7666 АТ, начална цена –     

4437 лв. без ДДС. 

7. Лек автомобил ВАЗ 2121 „НИВА-221”, с рег. номер СМ 6775 АК, начална 

цена – 103 лв. без ДДС./автомобила е бракуван/ 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

23.06.2020 г., Протокол № 8, т. 2, ДЗО – 92/11.06.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

зам.- 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 № 93 

от 23.06.2020 г. 

 

Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2020 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,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2020 

година, съгласно Приложение № 1.1, Приложение 1.2 и Приложение 1.3. 

2. Актуализира инвестиционната програма за 2020 г. по обекти, видове разходи 

и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

23.06.2020 г., Протокол № 8, т. 3, ДЗО – 93/15.06.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

зам.- 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 № 94 

от 23.06.2020 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 01.04.2020 г. до 

30.04.2020 г. 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

11..  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 

01.04.2020 г. до 30.04.2020 г.  

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

23.06.2020 г., Протокол № 8, т. 4, ДЗО – 94/15.06.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

зам.- 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 № 95 

от 23.06.2020 г. 

 

Даване на съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, 

нереализирана алея и изменение на урегулираните поземлени имоти УПИ-

XVIII, УПИ-XVI, УПИ-XX и отпадане на нереализирана алея между УПИ-XVIII, 

УПИ-XX в кв. 68, гр. Девин. 

 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Обявява за частна общинска собственост нереализирана алея в кв. 68, по 

Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Девин, с площ 171 кв.м. 

2. Дава съгласие да се изготви проект за ПУП- План за регулация за 

изменение на урегулираните поземлени имоти УПИ-XVIII, УПИ-XVI, УПИ-XX и отпадане 

на нереализирана алея между УПИ-XVIII, УПИ-XX в кв.68, гр.Девин. 

3. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението. 

  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

23.06.2020 г., Протокол № 8, т. 5, ДЗО – 95/16.06.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

зам.- 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 № 96 

от 23.06.2020 г. 

Даване на съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, част 

от УПИ II-801, кв. 65 по ПУП на гр. Девин и проект за изменение на общински 

УПИ V-814, кв. 65 по ПУП на гр. Девин 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Обявява за частна общинска собственост придаваемата част от 27 кв.м. от 

общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) II - за летен театър в кв. 65, по Подробен 

устройствен план (ПУП) на гр. Девин, целият с площ 3 079 кв.м., с Акт за общинска 

собственост (АОС) № 39 от 06.06.1997 г. 

2. Дава съгласие да се изготви проект за ПУП-План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ V-814, кв. 65 по ПУП на гр. Девин, имот с 

идентификатор 20465.504.814 по Кадастрална карта на гр. Девин. 

3. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението. 

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

23.06.2020 г., Протокол № 8, т. 6, ДЗО – 96/16.06.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

зам.- 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 № 97 

от 23.06.2020 г. 

 

Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична 

общинска собственост, в сграда на ОУ „Иван Вазов”, с.Триград. 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 и ал. 2 от ЗОС и чл. 7, 

ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на: 

- помещение, предназначено за производствени дейности – всестранни, с 

площ 130 кв. м., находящо се в приземен етаж, западната част на триетажна масивна 

сграда, с адрес: област Смолян, община Девин, с. Триград, с идентификатор 

73105.501.200.1 по Кадастрална карта на с. Триград, цялата със застроена площ 688 

кв. м., актувана с Акт за общинска собственост (АОС) № 62 от 20.10.1997 г.; вид 

собственост: общинска публична; с начална тръжна месечна наемна цена, в размер 

на 143 лв. с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел III, ред 6, колона 7 от Наредба 

№ 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Девин; за срок от 5 г. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

  

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

23.06.2020 г., Протокол № 8, т. 7, ДЗО – 97/16.06.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

зам.- 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 № 98 

от 23.06.2020 г. 

Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична 

общинска собственост, в сграда на СУ „Христо Ботев”, гр. Девин. 

 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 и ал. 2 от ЗОС и чл. 7, 

ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на: 

- помещение, предназначено за сладкарница /заведение без алкохол/, с 

площ 86 кв. м., находящо се в западната част на първи етаж на триетажна масивна 

сграда, с адрес: област Смолян, община Девин, гр. Девин, ул. „Гимназиална ” № 37, с 

идентификатор 20465.502.218.1 по Кадастрална карта на гр. Девин, цялата със 

застроена площ 1001 кв. м., актувана с Акт за общинска собственост (АОС) № 5 от 

14.03.1997 г; вид собственост: общинска публична; с начална тръжна месечна наемна 

цена, в размер на 86 лв. с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел II, ред 1, колона 5 

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

имущество на Община Девин; за срок от 5 г. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

23.06.2020 г., Протокол № 8, т. 8, ДЗО – 98/16.06.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

зам.- 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 № 99 

от 23.06.2020 г. 

 

Допълване на Решение № 61 от 18.05.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, чл. 79 от АПК,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 61 от 18.05.2020 г. на Общински съвет – Девин, както 

следва: 

1. В т. 1, след „Общински съвет – Девин учредява” се добавя „на Любомир 

Ангелов Любенов и Мария Василева Любенова”.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

23.06.2020 г., Протокол № 8, т. 9, ДЗО – 99/16.06.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

зам.- 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 № 100 

от 23.06.2020 г. 

 

Изменение на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 

2020 г., в частта за с. Брезе, през месец юни 2020 г. 

 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2020 г., 

в частта за с. Брезе през месец юни 2020 г., както следва: 

От 

МЕСЕЦ МЯСТО 
КУЛТУРНА 

ПРОЯВА 

ОРГАНИЗАТОР

/И 

СРЕДСТВА ОТ 

ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ 

2020 Г. 

27.06.-28.06. 

2020 г., 
с. Брезе 

Родова среща/ 

Празник на село 

Брезе 

Народно 

читалище „Асен 

Златаров 1945”, 

с Брезе 

1000 лв. 

На 

МЕСЕЦ МЯСТО 
КУЛТУРНА 

ПРОЯВА 

ОРГАНИЗАТОР

/И 

СРЕДСТВА ОТ 

ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ 

2020 Г. 

14.06.2020 г. с. Брезе 

Родова среща/ 

Празник на село 

Брезе/ 

Освещаване на 

храм-параклиса 

„Свети Йоан 

Предтеча” 

Народно 

читалище „Асен 

Златаров 1945” 

с Брезе 

Кметство Брезе 

1000  



2 
 

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

действия по изпълнение на решението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

23.06.2020 г., Протокол № 8, т.10, ДЗО – 100/16.06.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

зам.- 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 № 101 

от 23.06.2020 г. 

 

 Даване на съгласие за преобразуване и дарение на имоти общинска 

собственост 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.1 и ал. 9, чл. 

6, ал. 1 и ал. 3, чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 4 от 

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

имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Включва в Програмата за разпореждане и управление на общинската 

собственост за 2020 г. на Община Девин, раздел VIII Други – общински поземлени 

имоти с идентификатори и площ, както следва: 20465.156.250, с площ 3452 кв.м.; 

20465.156.258, с площ 11044 кв.м.; 20465.157.17, с площ 311 кв.м.; 20465.157.97, с 

площ 3374 кв.м.; 20465.171.3, с площ 714 кв.м.; 20465.171.254, с площ 5736 кв.м.  

2. Обявява за частна общинска собственост имотите, както следва: 

- Поземлен имот, с идентификатор 20465.156.250, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на 

изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Смолян, с 

площ 3452 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 

трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.   

- Поземлен имот с идентификатор 20465.156.258, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на 

изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Смолян, с 

площ 11044 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 

трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.  

- Поземлен имот с идентификатор 20465.157.17, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на 

изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Смолян, с 

площ 311 кв.м., местност "Хумата". Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.   

- Поземлен имот с идентификатор 20465.157.97, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на 
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изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Смолян, с 

площ 3374 кв.м., местност "Хумата". Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.   

- Поземлен имот с идентификатор 20465.171.3, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на 

изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Смолян, с 

площ 714 кв.м., местност "Подлаг". Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.   

- Поземлен имот с идентификатор 20465.171.254, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на 

изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Смолян, с 

площ 5736 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 

трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.  

3. Дава съгласие да бъдат дарени на Южноцентрално държавно предприятие с 

ЕИК 201619580, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо 

Петров” № 1А, п.к. 4700, следните имоти - частна общинска собственост, с 

кадастрални номера: 

- 20465.156.250, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени 

със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър – Смолян, с площ 3452 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път.   

- 20465.156.258, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени 

със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър – Смолян, с площ 11044 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път.  

- 20465.157.17, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър – Смолян, с площ 311 кв.м., местност "Хумата". 

Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път.   

- 20465.157.97, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър – Смолян, с площ 3374 кв.м., местност "Хумата". 

Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път.   

- 20465.171.3, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър – Смолян, с площ 714 кв.м., местност "Подлаг". 
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Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път.   

- 20465.171.254, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени 

със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър – Смолян, с площ 5736 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път.  

4. Възлага на кмета на община Девин да предприема всички правни действия 

за изпълнение на решението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

23.06.2020 г., Протокол № 8, т. 11, ДЗО – 102/19.06.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

зам.- председател на Общински съвет – Девин 

 


	РЕШЕНИЕ № 91 от 23.06.2020 г
	РЕШЕНИЕ № 92 от 23.06.2020 г
	РЕШЕНИЕ № 93 от 23.06.2020 г
	Приложение към Решение № 93 от 23.06.2020г (1)
	РЕШЕНИЕ № 94 от 23.06.2020 г 
	РЕШЕНИЕ № 95 от 23.06.2020 г
	РЕШЕНИЕ № 96 от 23.06.2020 г
	РЕШЕНИЕ № 97 от 23.06.2020 г
	РЕШЕНИЕ № 98 от 23.06.2020 г
	РЕШЕНИЕ № 99 от 23.06.2020 г
	РЕШЕНИЕ № 100 от 23.06.2020 г
	РЕШЕНИЕ № 101 от 23.06.2020 г



