
 

 
 
 

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 29.10.2020 г. 

 
Определяне на средната месечна посещаемост в детските градини в 

община Девин 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Определя конкретния размер на средната месечна посещаемост в Детски 

градини /ДГ/ считано от 01.11.2020 г. в Община Девин, както следва: 

  

1.1. За детските градини в гр. Девин - градински групи– 14 деца; 

 - за филиал кв. Настан-12 деца; 

1.2. За яслените групи в детските градини в гр. Девин- 10 деца; 

1.3. За детските градини в с. Гьоврен и с. Грохотно–12 деца;  

 - за филиал с. Триград– 6 деца. 

2. Упълномощава кмета 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 

29.10.2020 г., Протокол № 13, т. 1, ДЗО – 139/25.09.2020 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 № 141 

от 29.10.2020 г. 

 
Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по Процедура за 

подбор на проекти BG14MFOP001-4.064 - МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат”, 

мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките 

рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” на 

Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 и МИРГ  

„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 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 по 

Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.064 - МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-

Доспат” по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките 

рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” на Програмата 

за морско дело и рибарство 2014 – 2020 и МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - 

Девин - Доспат”. 

2. Декларира, че дейностите, включени в проектното предложение 

съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Девин за 

периода 2014-2020 г., а именно: Стратегическа цел 2 „Насърчаване на културното и 

туристическо развитие на базата на принципите за устойчиво местно развитие”, 

Приоритет 2 „Ефективно използване на местния природен и културен потенциал за 

устойчиво развитие на туризма и постигане на продуктово разнообразие”. 

3. Упълномощава кмета на община Девин да предприеме всички необходими 

действия за кандидатстване с проектното предложение. 

4. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60 от 

АПК. 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

29.10.2020 г., Протокол № 13, т. 2, ДЗО – 142/07.10.2020 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 № 142 

от 29.10.2020 г. 

 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V-334 и 

УПИ ІV-333 (в рамките на ПИ с идентификатор 73105.501.246) по 

кадастралната карта на с. Триград, за част от УПИ за озеленяване и ресторант 

и частична промяна на уличната регулация в кв. 25 по плана на с. Триград, 

община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за 

устройство на територията, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за промяна на Подробен устройствен план – План за 

регулационно застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на Урегулирани поземлени имоти 

УПИ V-334, УПИ ІV-333 (в рамките на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

73105.501.246) по кадастралната карта на с. Триград, част от УПИ за озеленяване и 

ресторант, и частична промяна на уличната регулация в кв. 25 по плана на с. 

Триград, община Девин. 

2. Дава съгласие за отпадане на отреждането за озеленяване в рамките на 

поземлен имот с идентификатор 73105.501.246 по кадастралната карта на с. Триград 

и частична промяна на уличната регулация в кв. 25 по плана на с. Триград, съгласно 

графичната част на настоящия ПУП-ПРЗ. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

29.10.2020 г., Протокол № 13, т. 3, ДЗО – 143/09.10.2020 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 № 143 

от 29.10.2020 г. 

 
Издаване на разрешително за водовземане на минерална вода – 

изключителна държавна собственост – находище „Беденски бани”, „Шахтов 

кладенец”, с. Беден, община Девин, област Смолян  

на Михаил Огнянов Здравков 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и т. 6.3 от 

Решение № 40 от 07.02.2011 г. на Министерството на околна среда и водите, с което 

предоставя на община Девин, безвъзмездно, за управление и ползване за срок от 25 

години находище „Беденски бани”, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Дава съгласие за издаване на разрешително за водовзмемане на минерална вода 

от находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец” – м. Беденски бани, община Девин, 

област Смолян на Михаил Огнянов Здравков, с адрес: гр. Девин, ул. „Гимназиална” № 

26 за обект „Временен обект” в Поземлен имот (ПИ) № 20465.589.22 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Девин, община Девин, с 

годишен обем – до 63,51 куб. м за срок от 10 (десет години), от датата на влизане в 

сила на разрешителното. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

29.10.2020 г., Протокол № 13, т. 4, ДЗО – 144/09.10.2020 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 № 144 

от 29.10.2020 г. 

 
Издаване на разрешително за водовземане на минерална вода – 

изключителна държавна собственост от находище „Беденски бани”, „Шахтов 

кладенец”, с. Беден, община Девин, област Смолян на Таня Емилова Иванова 

 

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

местната администрация, чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и т. 6.3 от Решение № 

40 от 07.02.2011 г. на Министерството на околната среда и водите, с което предоставя 

на община Девин, безвъзмездно, за управление и ползване за срок от 25 години 

находище „Беденски бани”, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Дава съгласие за издаване на разрешително за водовзмемане от минерална 

вода от находище „Беденски бани”, Шахтов кладенец – м. Беденски бани, община 

Девин, област Смолян на Таня Емилова Иванова, с адрес: гр. Девин, ул. „Васил 

Левски” № 29, за обект „Вилна сграда”, разположена на територията на Поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 03112.134.1 по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Беден, община Девин, област Смолян, с годишен обем – до 25,02 куб. 

м. за срок от 10 (десет години) от датата на влизане в сила на разрешителното. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

29.10.2020 г., Протокол № 13, т. 5, ДЗО – 145/09.10.2020 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 № 145 

от 29.10.2020 г. 

 
Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на 

Община Девин за 2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4, 

чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) и във връзка с чл. 

27, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 38, ал. 1 и чл. 71, ал. 1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. от горски 

територии, собственост на община Девин, съгласно Приложение № 1. 

2. На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, упълномощава кмета на 

община Девин да организира продажбата на дървесина добита от общински горски 

територии, чрез търгове с тайно наддаване, за количества до размера на Годишния 

план за ползване на дървесина през 2021 г. 

3. На основание чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, упълномощава кмета на 

община Девин да организира продажбата на дървесина, добита от общински горски 

територии, чрез търгове с тайно наддаване, с ограничение за местни търговци, за 

количества до една трета от Годишния план за ползване на дървесина през 2021 г.  

4. Упълномощава кмета на община Девин да продава стояща дървесина на 

корен, добита от територии, собственост на Община Девин, на физически лица за 

лична употреба, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

5. Упълномощава кмета на община Девин да продава дървесина от склад, 

добита от територии, собственост на Община Девин, на физически и юридически 

лица, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредбата за условията и реда за 



2 
 

възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

6. Упълномощава кмета на община Девин да сключва договори за добив на 

дървесина до временен склад с изпълнители (юридически лица, регистрирани по реда 

на чл. 241 от Закона за горите) по реда на чл. 27, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти. 

Неразделна част от настоящото Решение е: 

• Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. – Приложение № 1. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

29.10.2020 г., Протокол № 13, т. 6, ДЗО – 147/15.10.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



ПРИЛОЖЕНИЕ N~1 

1. ОТГ ЛЕДНИ СЕЧИ 

~ 

Площ ст:заса I ~::aa:; Едра CP~;Ha Iдp~~Ha Дърва 

ха м3 м3 

106,4 2523 2175 401 1331 115 328 
2. Год. план 68,0 1385 1169 48 750 84 287 

64 55 54 12 56 73 88 

102,6 2435 2105 388 1294 106 317 
287 

66 57 56 12 58 79 91 
О 

О 

О 

3,8 88 70 13 37 ]] 

0.0 О О О О О 

О О О О О О 

2,1 67 53 ]] 30 8 
О 

О О О 

1,3 ]8 ]5 

О 

О 

О 

О 

/1 
0,4 О 

О 

О О О 

ОбщоА+Б 

2. Год. план 

%(211) 
68 1385 1169 48 7501 84 

Бкгод.план 

%(2/1 

Дъбroд.план 

2. Год. план 

ДъбпоГСП 

ЦерпоГСП 

Це ГОД.план 

Д .ШИ .поГСП 

Д .шир. год. план 

.Топола год. план 

I-'-"~к-ац-ня-по-г-"""сп----I---+------+--~---+----+-----+-------I 
Акация ГОД. план 

и,~ 
/ин / ' K



ПРИЛОЖЕНИЕ N21 

-

~ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ng1 

Дърва 

м3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N!!1 

IV. други СЕЧИ
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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 № 146 

от 29.10.2020 г. 

 

Сключване на споразумение за удължаване срока на спогодба между 

Община Девин и ЕТ „Меланш-11-Мила Бомбаширова” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, предложение първо от ЗМСМА, във 

връзка с избягване на значителния размер на неустойките, законната лихва и 

съдебните разноски, при предявяване на съдебна претенция от страна на ЕТ 

„Меланш-11-Мила Бомбаширова”, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Възлага на кмета на община Девин да сключи Споразумение с ЕТ „Меланш-

11-Мила Бомбаширова”, ЕИК 120053673, със седалище и адрес на управление: гр. 

Девин, ул. „Гребенец” № 11, с което страните да се споразумеят, че ще се предвидят 

средства в Бюджета на община Девин за 2021 година, 2022 година и 2023 година за 

обект „Възстановяване на съществуваща сграда в УПИ XI, кв. 59 по ПУП на гр. Девин“ 

и обектът ще бъде възстановен по изготвените инвестиционен проект и количествено-

стойностна сметка, в размер на 91 134,37 лв. /деветдесет и една хиляди сто тридесет 

и четири лева и тридесет и седем стотинки/ с включен ДДС. 

2. Одобрява проект на споразумение. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

29.10.2020 г., Протокол № 13, т. 7, ДЗО – 148/15.10.2020 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 № 147 

от 29.10.2020 г. 

 
Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд, имоти с 

идентификатор № 44848.5.433 и № 44848.5.676 в землището на с. Лясково, 

община Девин, област Смолян 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 6, т. 2 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за отдаване под наем на Стоян Николаев Сазарлиев, с. 

Лясково, община Девин, област Смолян на следните поземлени имоти от общински 

поземлен фонд: 

• Поземлен имот, с идентификатор № 44848.5.433, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, на с. Лясково одобрени със заповед № РД-18-676 от 

25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

кадастър (АГКК), с площ 2002 (две хиляди и два) кв. м., находящ се в землището на с. 

Лясково, община Девин, област Смолян, местност „УСОЙКАТА” , при граници на имота: 

поземлен имот с идентификатори № 44848.5.442, 48848.5.427, 44848.5.421, 

44848.5.435 и 44848.5.440. Трайно предназначение на територията –земеделска. 

Начин на трайно ползване – нива.  

• Поземлен имот, с идентификатор № 44848.5.4676, по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, на с. Лясково одобрени със заповед № РД-18-676/ 

25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

кадастър (АГКК), с площ 18459 (осемнадесeт хиляди четиристотин петдесeт и девет ) 

кв. м., находящ се в землището на с. Лясково, община Девин, област Смолян, 

местност „ЛУКОВА ПАДИНА”, при граници на имота: поземлен имот с идентификатори 

№ 44848.5.673, 48848.5.672, 44848.5.675, 44848.5.490, 44848.5.495, 44848.5.492, 

44848.5.504, 44848.5.783, и 44848.5.670. Трайно предназначение на територията – 

земеделска. Начин на трайно ползване – нива. 

2. Определя годишна наемна цена за ползване както следва:  

•  За ползване на заявения поземлен имот от общински поземлен фонд (нива),  
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идентификатор №44848.5.433 в размер на 43,44 лв. (четиридесет и три лева и 

четиридесет и четири стотинки), съгласно експертна пазарна оценка на лицензиран 

оценител. 

• За ползване на заявения поземлен имот от общински поземлен фонд (нива), с 

идентификатор № 44848.5.676 в размер на 487,32 лв. (четиристотин осемдесет и 

седем лева и тридесет и две стотинки), съгласно експертна пазарна оценка на 

лицензиран оценител. 

3. Възлага кмета на Община Девин да сключи договор за наем с Стоян 

Николаев Сазарлиев за срок от пет стопански години. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

29.10.2020 г., Протокол № 13, т. 8, ДЗО – 149/15.10.2020 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 № 148 

от 29.10.2020 г. 

 
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Девин с проектно 

предложение „Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна 

водоснабдителна система и съоръжения с. Беден, община Девин”, за 

отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление 

на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие Община Девин за кандидатстване с проект „Изграждане и 

рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения 

с.Беден, община Девин”, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.. 

2. Потвърждава, че всички дейности по проект „Изграждане и рехабилитация 

на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения с. Беден, община 

Девин”, отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Девин 

за периода 2014-2020 година. 

3. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими 

действия, свързани с подготовката и входиране на проектно предложение: 

„Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и 

съоръжения с.Беден, община Девин”, в Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

29.10.2020 г., Протокол № 13, т. 9, ДЗО – 150/15.10.2020 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 № 149 

от 29.10.2020 г. 

 
Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти общинска собственост - 

земеделски земи 

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

Закона за общинската собственост и чл. 90, ал. 3 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 

общински земеделски имоти, както следва: 

1. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.94 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 7428 (седем хиляди четиристотин двадесет и осем ) кв. м., с адрес: 

област Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. „Власово”, съседи: 

81815.4.242, 81815.4.95, 81815.4.266. Трайно предназначение на територията – 

земеделска. Начин на трайно ползване – нива. Категория при неполивни условия – Х. 

Вид собственост: общинска – частна; с начална тръжна годишна наемна цена, в 

размер на 187,19 лв. (сто осемдесет и седем лева и деветнадесет стотинки) съгласно 

изготвена експертна пазарна оценка на лицензиран оценител, за срок от 10 г. 

Наемателят не може да променя начина на трайно ползване на имота. 

2. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.53 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 2813 (две хиляди осемстотин и тринадесет) кв. м., с адрес: област 

Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. „Сух връх”, съседи: 81815.5.237, 

81815.5.91, 81815.5236, 81815.5.235. Трайно предназначение на територията – 

земеделска. Начин на трайно ползване – нива. Категория при неполивни условия – Х. 

Вид собственост: общинска – частна; с начална тръжна годишна наемна цена, в 

размер на 60,76 лв. (шестдесет лева и седемдесет и шест стотинки) съгласно 

изготвена експертна пазарна оценка на лицензиран оценител, за срок от 10 г. 

Наемателят не може да променя начина на трайно ползване на имота. 
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3. Поземлен имот, с идентификатор 81815.4.54 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 4010 (четири хиляди и десет) кв. м., с адрес: област Смолян, община 

Девин, землище с. Чуруково, м. „Рад”, съседи: 81815.4.53, 81815.4.57, 81815.4.56, 

81815.4.217, 81815.4.55. Трайно предназначение на територията – земеделска. Начин 

на трайно ползване – нива. Категория при неполивни условия – Х. Вид собственост: 

общинска – частна; с начална тръжна годишна наемна цена, в размер на 96,24 лв. 

(деветдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки) съгласно изготвена експертна 

пазарна оценка на лицензиран оценител, за срок от 10 г. Наемателят не може да 

променя начина на трайно ползване на имота. 

4. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.79 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 15108 (петнадесет хиляди сто и осем) кв. м., с адрес: област Смолян, 

община Девин, землище с. Чуруково, м. „Сух връх”, съседи: 81815.5.237, 81815.5.80, 

81815.5.91. Трайно предназначение на територията – земеделска. Начин на трайно 

ползване – нива. Категория при неполивни условия – Х. Вид собственост: общинска – 

частна; с начална тръжна годишна наемна цена, в размер на 398,85 лв. (триста 

деветдесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки) съгласно изготвена експертна 

пазарна оценка на лицензиран оценител, за срок от 10 г. Наемателят не може да 

променя начина на трайно ползване на имота. 

5. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.102 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 1644 (хиляда шестстотин и четиридесет и четири) кв. м., с адрес: 

област Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. „Сух връх”, съседи: 

81815.5.99, 81815.5.103, 81815.5.101. Трайно предназначение на територията – 

земеделска. Начин на трайно ползване – нива. Категория при неполивни условия – Х. 

Вид собственост: общинска – частна; с начална тръжна годишна наемна цена, в 

размер на 35,51 лв. (тридесет и пет лева и петдесет и една стотинка) съгласно 

изготвена експертна пазарна оценка на лицензиран оценител, за срок от 10 г. 

Наемателят не може да променя начина на трайно ползване на имота. 

6. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.54 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 13483 (тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и три) кв. м., с 

адрес: област Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. „Сух връх”, съседи: 

81815.5.58, 81815.5.59, 81815.5.57, 81815.5.55, 81815.5.91. Трайно предназначение 

на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – Нива. Категория при 
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неполивни условия – Х. Вид собственост: общинска – частна; с начална тръжна 

годишна наемна цена, в размер на 355,95 лв. (триста петдесет и пет лева и 

деветдесет и пет стотинки) съгласно изготвена експертна пазарна оценка на 

лицензиран оценител, за срок от 10 г. Наемателят не може да променя начина на 

трайно ползване на имота. 

7. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.149 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 15444 (петнадесет хиляди четиристотин и четиридесет и четири) кв. м., 

с адрес: област Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. Сух връх, съседи: 

81815.5.151, 81815.5.224, 81815.5.226, 81815.5.150,81815.5.225. Трайно 

предназначение на територията – земеделска. Начин на трайно ползване – нива. 

Категория при неполивни условия – Х. Вид собственост: общинска – частна; с 

начална тръжна годишна наемна цена, в размер на 407,72 лв. (четиристотин и седем 

лева и седемдесет и две стотинки) съгласно изготвена експертна пазарна оценка на 

лицензиран оценител, за срок от 10 г. Наемателят не може да променя начина на 

трайно ползване на имота. 

8. Поземлен имот, с идентификатор 81815.4.50 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 1711 (хиляда седемстотин и единадесет) кв. м., с адрес: област 

Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. „Рад”, съседи: 81815.4.51, 

81815.4.217, 81815.4.48, 81815.4.49, 81815.4.41. Трайно предназначение на 

територията – земеделска. Начин на трайно ползване – нива. Категория при 

неполивни условия – Х. Вид собственост: общинска – частна; с начална тръжна 

годишна наемна цена, в размер на 36,96 лв. (тридесет и шест лева и деветдесет и 

шест стотинки) съгласно изготвена експертна пазарна оценка на лицензиран 

оценител, за срок от 10 г. Наемателят не може да променя начина на трайно ползване 

на имота. 

9. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.30 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 10185 (десет хиляди сто и осемдесет и пет) кв. м., с адрес: област 

Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. „Киречница”, съседи: 81815.4.51, 

81815.5.219, 81815.888.9901, 81815.5.24. Трайно предназначение на територията – 

земеделска. Начин на трайно ползване – нива. Категория при неполивни условия – Х. 

Вид собственост: общинска – частна; с начална тръжна годишна наемна цена, в 

размер на 268,88 лв. (двеста шестдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) 

съгласно изготвена експертна пазарна оценка на лицензиран оценител, за срок от 10 

г. Наемателят не може да променя начина на трайно ползване на имота. 



4 
 

10. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.103 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 37962 (тридесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет и два) кв. м., 

с адрес: област Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. „Сух връх”, съседи: 

81815.5.99, 81815.5.104, 81815.5.219, 81815.5.109, 81815.5.100, 81815.5.101, 

81815.5.102. Трайно предназначение на територията – земеделска. Начин на трайно 

ползване – нива. Категория при неполивни условия – Х. Вид собственост: общинска – 

частна; с начална тръжна годишна наемна цена, в размер на 1002,20лв. (хиляда и два 

лева и двадесет стотинки) съгласно изготвена експертна пазарна оценка на 

лицензиран оценител, за срок от 10 г. Наемателят не може да променя начина на 

трайно ползване на имота. 

II. 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 

29.10.2020 г., Протокол № 13, т. 10, ДЗО – 151/15.10.2020 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 № 150 

от 29.10.2020 г. 

 
Въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните 

деца в детските градини на територията на община Девин 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с §17 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование и след 

предварително консултиране с родителите на деца от 2 до 4 годишна възраст от 

община Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Да се въведе задължително предучилищно образование на 4-годишните 

деца на територията на община Девин, считано от датата на влизане в сила на 

решението. 

2. Упълномощава кмета 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 

29.10.2020 г., Протокол № 13, т. 11, ДЗО – 152/15.10.2020 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 № 151 

от 29.10.2020 г. 

 
Изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от  

м. януари 2020 г. до м. юни 2020 г. 

 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема отчета на кмета на община Девин за изпълнение на решенията на 

Общински съвет – Девин за периода от м. януари 2020 г. до м. юни 2020 г. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

29.10.2020 г., Протокол № 13, т. 12, ДЗО – 153/19.10.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

№ дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

89 27.06.2016 г. Изменение на решение  №178 от 
03.09.2012 г.

Изменението е отразено, 
решението е в процес на 
изпълнение, няма движение 
от предходното отчитане.

1

115 26.07.2016 г. За управление на общински имот Решението е допълнено с 
Решение № 159 от 
29.09.2016 г. Решението е с 
отпаднала необходимост 
поради предоставяне на 
други помещения.

1

148 29.09.2016 г. Съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ и 
сключване на предварителен и 
окончателен договор.

Подписан  e окончателен 
договор.

Договор № Д-564 от 
31.10.2019 г.

1

О Т Ч Е Т
за изпълнение на решенията на Общински съвет - Девин

за периода м. януари 2020 г. –  м. юни 2020 г.
Решение 

Относно Бележки по 
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І. Изпълнение на решения, които са били в процес на изпълнение към 01.01.2020 г. 
2016 г.

1



Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
194 29.12.2016 г. Даване на разрешение за изработване на 

ПУП - ПРЗ за урегулиране на ПИ 
73105.22.94 в м. "Пичковица" в землището 
на с. Триград, община Девин.

Възложителят не е 
представил решение за 
съгласуване на площадка от 
ОД "Земеделие" - Смолян и 
становище от РИОСВ - 
Смолян. Няма движение от 
предходното отчитане.

1

26 09.03.2017 г.  Разглеждане на предложение и издаване 
на разрешение за изработване на ПУП - 
ПУР за ПИ 20465.151.20 и ПИ 
20465.151.24 в м. "Гарипова тепавица", 
зем. град Девин. С предложения  проект 
ПИ 20465.151.20 и ПИ 20465.151.24 се 
урегулират и се предвиждат за 

Проектът е в процедура по 
обявяване и няма промяна 
от предходно отчитане.

1

103 29.06.2017 г. Издаване на разрешение за изработване 
на ПУП - ПРЗ за ПИ 037004 в местност 
"Банята" в землището на с.Михалково

Проектът е одобрен със 
заповед на кмета на 
общината, която е 
обжалвана в съда. Няма 
окончателно решение на 
съда  

Заповед № РД-09-5 
от 03.01.2018 г. 

1

104 29.06.2017 г. Разглеждане на задание и издаване на 
разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ 
за  ПИ 20465.161.12  в местност "Вадата" 
землище на гр.Девин

Проектът е одобрен със 
заповед на кмета на 
общината. Тече обявяване 
на заинтересованите 
страни

Заповед № РД-09-
275 от 18.05.2020 г. 

1

119 31.07.2017 г. Даване на разрешение за изработване на 
ПУП - ПРЗ за ПИ 204654.87.283 и част от 
ПИ 20465.87.296 в м. "Цървулево", 
землище на гр. Девин

Проектът е одобрен със 
заповед на кмета на 
общината.  

Заповед № РД-09-
195 от 24.03.2020 г. 

1

125 31.07.2017 г. Издаване на разрешение за изработване 
на промяна на ПУП - ПР за част от УПИ 
VIII - за жилищно строителство, кв.125 в 
рамките на ПИ 20465.506.371 и частична 
промяна на улична регулация от  о.т. 978, 
о.т. 979, о.т. 980 до о.т. 981 по  плана на 
кв. Настан, гр.Девин

Има допускане на ПУП-ПР, 
готви се докладна записка 
до общински съвет за 
одобряване на ПУП.

1

2017 г.

2



Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
127 31.07.2017 г.  Издаване на разрешение за изработване 

на ПУП - ПРЗ за ПИ 011911 в м. "Шарлев 
мост" в землището на с. Лясково.

Проектът е върнат за 
преработка след получени 
възражения. Не е 
представен преработен 
проект.Няма движение от 
предходното отчитане.

1

180 29.12.2017 г. Разглеждане на предложение и издаване 
на разрешение за изработване на  ПУП-
ПРЗ за ПИ 132007, ПИ 132010, ПИ 132011 
и ПИ 132012 в м.”Караджова нива”, 
землище с.Беден, община Девин. С 
предложения проект ПИ 132007, ПИ 
132010, ПИ 132011 и ПИ 132012 се 
урегулират и се предвиждат за база за 
отдих.

Не е представен все още 
проект за обявяване на 
заинтересуваните страни. 
Няма движение от 
преходното отчитане. 

1

181 29.12.2017 г. Разглеждане на предложение и издаване 
на разрешение за изработване на  ПУП-
ПРЗ за ПИ 132002 в м.”Караджова нива”, 
землище с.Беден, община Девин. С 
предложения проект ПИ  132002 се 
урегулира и се предвиждат за база за 
отдих.

Не е представен все още 
проект за обявяване на 
заинтересуваните страни, 
няма движение от 
преходното отчитане. 

1

16 26.02.2018 г. Разглеждане на задание и издаване на 
разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ 
за част от ПИ 73105.13.187 в местност 
„Краево”, землище с. Триград, община 
Девин

Проектът е върнат за 
преработка след подадено 
възражение, няма движение 
от преходното отчитане.

1

20 26.02.2018 г. Даване на разрешение за изработване на  
ПУП - Парцеларен план за обект: „ 
Външно елзахранване” и „Противопожарно 
водоснабдяване”  на асфалтова база в УПИ 
I кв. 1  по ПУП за местност „Добровсте”, 
землище Настан

Чакат се договори за 
учредяване на право на 
преминаване през чужди 
имоти за продължаване на 
процедурата по одобряване 
на проекта. Няма промяна 
от преходно отчитане.

1

2018 г.

3



Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
61 30.05.2018 г. Даване на съгласие за изменение на ПУП – 

ПРЗ за УПИ I – Туристически център, кв. 
72, имот с идентификатор 20465.502.859, 
гр. Девин.

Имотът има нов собственик 
и процедурата следва да е 
по негово искане. Няма 
промяна от преходно 
отчитане.

1

62 30.05.2018 г. Разглеждане на проект за промяна на ПУП -
ПРЗ за УПИ ІV, поземлен имот с 
идентификатор 20465.501.582, кв. 8, гр. 
Девин.

Предстои издаване на 
заповед за одобряване на 
ПУП след представяне на 
скици проекти от СГКК гр. 
Смолян. Няма промяна от 
преходно отчитане.

1

64 30.05.2018 г. Даване на съгласие за изменение на ПУП - 
ПРЗ за кв. 129, гр. Девин, кв.Настан.

Предстои издаване на 
заповед за одобряване на 
ПУП след представяне на 
скици проекти от СГКК гр. 
Смолян. Няма промяна от 
преходно отчитане.

1

67 30.05.2018 г. Разпореждане с общински имот. Предстои съставяне на нов 
акт за общинска 
собственост с нова 
квадратура.

1

82 29.06.2018 г. Отдаване под наем на Чавдар Асенов 
Бомбаширов от гр. Девин, община Девин, 
област Смолян, на земеделски земя от 
общински поземлен фонд - имот с 
идентификатор № 20465.86.62 намиращ 
се в землище, гр. Девин.

Изготвен е договор за наем 
съгласно решението. 
Предстои подписване от 
наемателя. Няма промяна от 
предходно отчитане.

1

11 28.02.2019 г. Разпореждане с общински имот за 
провеждане на публичен търг с явно 
наддаване а отдаване под наем на терен с 
площ 1 кв. м за поставяне на кафе-
автомат.

В процес на изпълнение. 
Няма промяна от преходно 
отчитане.

1
2019 г.

4



Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 28.02.2019 г. Отдаване под наем на Ангел Димитров 

Ангелов от гр. Девин, община Девин, 
област Смолян на земеделски земи от 
общински поземлен фонд - имоти с 
идентификатор № 20465.15.3, 
20465.15.11 намиращи се в землище гр. 
Девин.

Имотите са предоставени за 
ползване, предстои 
сключване на договор.  
Няма промяна от предходно 
отчитане.

1

21 28.02.2019 г. Определяне на пасищата, мерите и 
ливадите от Общинския поземлен фонд за 
общо и индивидуално ползване от 
собственици или ползватели на 
животновъдни обести с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на 
БАБХ за стопанската 2019 - 2020 г.

 Сключени са договори с 
животновъди за ползаване 
на определени имоти, 
предстои сключване на 
договори и за останалите 
имоти.

Договор № Д-503 от 
14.10.2019 г., 
Договори № Д-532 и 
№ Д-533 от 
23.10.2019 г., 
Договори № Д-535, 
Д-536 и Д-537 от 
24.10.2019 г.  

1

40 11.04.2019 г. Сключване на предварителен и 
окончателен договор по реда на чл. 15, 
ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, за част от поземлен 
имот с идентификатор 20465.502.1466 и 
част от поземлен имот с идентификатор 
20465.502.5046.

Има сключен предварителен 
договор. Влязъл е в сила 
ПУП. Очаква се сключване 
на окончателен договор. 
Няма промяна от предходно 
отчитане.

1

41 11.04.2019 г. Сключване на предварителен и 
окончателен договор по реда на чл. 15, 
ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен 
имот с идентификатор 20465.501.583, по 
кадастрална карта на гр. Девин, община 
Девин, област Смолян.

Има сключен предварителен 
договор. Очаква се влизане 
в сила на ПУП, за да се 
сключи окончателен 
договор. Няма промяна от 
предходно отчитане.

1

47 15.04.2019 г. Даване на съгласие за ползване на 
краткосрочен кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД 
за реализация на проект "Намаляване 
емисиите на парниковите газове, 
посредством внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в Дом на 
културата, гр. Девин.

Искането за кредит ще бъде 
подадено при стартиране 
изпълнението на проекта.

1

5



Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
51 29.05.2019 г. Разглеждане работата на районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на 
населението” гр. Девин през 2018 г. и 
предстоящи задачи за 2019 г.

Средства  за 
пожароизвестителните 
инсталации  на ДГ 
"Изворче" и ДГ "Здравец" 
ще бъдат предвидени в 
разчета за капиталови 
разходи в бюджет 2020 г. 
Предвидените дейности за 
Дома на културата и МБАЛ 
ще бъдат изпълнени при 
осигуряване на средства по 
проект.

1

56 29.05.2019 г. Предложение за безвъзмездно 
придобиване от община Девин на 
недвижим имот – публична държавна 
собственост, намиращ се в с. Триград, 
община Девин, обл. Смолян, 
представляващ поземлен имот с 
идентификатор - 73105.501.347, в едно с 
построените сгради

Няма движение по 
решението и промяна от 
предходно отчитане.

1

63 29.05.2019 г. Приемане на Общинска програма за 
закрила на детето за периода 2019 - 2020 
г. за Община Девин.

Предвидените в програмата 
мерки се изпълняват.

1

67 29.05.2019 г. Определяне на допълнителна 
мястостоянка за таксиметрови автомобили.

Предстои изготвяне на 
Заповед на кмета на община 
Девин за определяне на 
допълнителна местостоянка. 
Няма промяна от предходно 
отчитане.

1

73 20.06.2019 г. Даване на съгласие и одобряване на 
задание за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 
IX - 307, 306, 304 и УПИ XII - 
Озеленяване, трафопост и гаражи, кв. 12, 
с. Гьоврен, община Девин.

Издадена е заповед за 
допускане на изменението. 
Окомплектоват се 
документите за издаване на 
заповед за одобряване на 
проекта.

Заповед № РД-09-
399 от 22.08.2019 г.

1

6



Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
84 24.07.2019 г Разглеждане на проект за промяна на ПУП- 

ПР за УПИ XIV, УПИ XII, УПИ XXIX и 
промяна на улична регулация от о.т. 
550+12, през о.т. 549 до .т. 548+5 в кв. 
29 по плана на гр. Девин.

Проектът е одобрен. Заповед № РД-09-
276 от 18.05.2020 г.

1

95 24.07.2019 г Удължаване срока на договор № Д-353 от 
19.05.2017 г.

Договорът е удължен с 
анекс.

Анекс № 353-1 от 
10.05.2020 г.

1

112 22.08.2019 г Разглеждане на проект за изменение на 
ПУП-ПРЗ на УПИ I и терен за озеленяване 
в кв. 29 /ПИ 73105.501.368 и ПИ 
73105.501.369/ и частична промяна на 
улична регулация от о.т. 193 през о.т. 194 
до о.т. 195, с. Триград.

Проектът е одобрен. Заповед № РД-09-
311 от 05.06.2020 г.

1

114 22.08.2019 г Разглеждане на предложение за 
изменение на ПУП-ПР за УПИ XIV - 777, 
кв. 16 по плана на гр. Девин.

С Решение № 129 от 
30.09.2020 г. на Общински 
съвет - Девин е 
преобразувана от публична 
в частна общинска 
собственост придаваемата 
част към имота. Предстои 
издаване на заповед за 
изменение на ПУП.

1

144 19.09.2019 г. Провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на поземлени 
имоти с идентификатори 20465.502.1604 и 
20465.502.1605, участващи в УПИ XXXII, 
кв.72 - по плана на гр. Девин, община 
Девин, област Смолян.

Проведен е търг. Сключен е 
договор за продажба.

Договор № Д-281 от 
30.07.2020 год.

1

148 19.09.2019 г. Даване на съгласие за изработване на ПУП-
ПУР за промяна на част от улична 
регулация от о.т.584 до о.т. 586 на ул. 
"Кокиче", промяна на УПИ III. УПИ II и 
УПИ I в кв. 138 по ПУП на гр. Девин на 
ПУП - ПУР и одобряване на задание по чл. 
125 от ЗУТ.

Издадена е заповед за 
допускане на изменението. 
Проектът е в процес на 
обявяване на 
заинтересованите страни. 
Няма промяна от предходно 
отчитане.

Заповед № РД-09-
555 от 24.10.2019 г.

1
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Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
151 19.09.2019 г. Управление на общински имот. Проведен е търг за отдаване 

под наем. Сключен е 
договор. 

Договор № Д-137 от 
08.06.2020 г.

1

160 17.10.2019 г. Даване на разрешение за изработване 
ПУП - ПРЗ за водовземане СОЗ пояс 1 /в 
ПИ - 006196 по КВС/ пи 6.206 по КК/ - 
ДГФ, ПУП - ПП за водопровода свързващ 
извора до предприятие за бутилиране на 
изворна вода и ПУП - ПРЗ за изменение на 
УПИ II - терен за промишленост, кв. 21, с. 
Осиково.

 Проектът за ПУП-ПП е 
обявен в ДВ бр.62 от 
14.07.2020 г. Проектът за 
ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв.21, с. 
Осиково върнат за 
преработка. Няма 
представен проект за ПУП-
ПРЗ  за водовземане СОЗ 
пояс 1.

1

12 18.12.2019 г. Промяна на предназначението на имоти 
общинска собственост от земеделска 
територия в горска територия.

Изпратена е преписка, 
която е одобрена от 
Министерство на 
замеделието и горите и е 
променено 
предназначението на 
имотите, общинска 
собственост, от земеделска 
в горска територия със 
Заповед  № РД-49-115 от 
10.04.2020 г. на министъра 
на земеделието и горите.

1

18 18.12.2019 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект "Общностен център 
за деца и семейства в риск - гр. Девин."

Средствата са възстановени 
на 28.08.2020 г.

1
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Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25 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 Еврапейския социален 
фонд.

Средствата са възстановени 
на 30.07.2020 г.

1

29 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.

С решението е одобрено 
заданието и е разрешено 
изработването на проекта.

1

30 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/.

С решението е одобрено 
заданието и е разрешено 
изработването на проекта.

1
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Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
31 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/.

С решението е одобрено 
заданието и е разрешено 
изработването на проекта.

1

44 От тях: 0 13 0 29 1 1
Общ брой решения за изпълнение 

от общинската администрация:
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Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

№ дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 27.01.2020 г. Върнато за ново обсъждане Решение № 5 

от 18.12.2019 г. по Протокол № 3 на 
Общински съвет гр. Девин.

Отменя Решение № 5 от 
18.12.2019 г. 

1

3 27.01.2020 г. Промяна в структурата и числеността на 
Общинска администрация – Девин и 
звената към нея.

Извършена е промяна 
съгласно решението. 

1

6 27.01.2020 г. Утвърждаване от Общински съвет на План 
за защита при бедствия на територията на 
община Девин.

Планът за защита при 
бедствия се изпълнява.

1

7 27.01.2020 г. Приемане на „Дългосрочна програма на 
Община Девин за насърчаване 
използването на енергията от 
възобновяеми източници и биогорива 2019 
- 2029 г.”

Дългосрочната програма се 
изпълнява и ще се отчита 
периодично.

1

8 27.01.2020 г. Приемане на „Краткосрочна програма за 
насърчаване използването на 
възобновяеми енергийни източници и 
биогорива в Община Девин 2019 - 2022 г.”

Краткосрочната програма се 
изпълнява и ще се отчита 
периодично.

1

11 27.01.2020 г. Приемане на Програма за управление на 
община Девин за периода 2019 – 2023 
година.

Програмата се изпълнява и 
ще се отчита периодично.

1
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Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 27.01.2020 г. Кандидатстване на Община Девин с проект 

по Покана за набиране на проектни 
предложения BGENERGY-2.001, Процедура 
„Рехабилитация и модернизация на 
общинската инфраструктура – системи за 
външно изкуствено осветление на 
общините”, Програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност” на Министерство на 
енергетиката и Финансов механизъм на 
европейското икономическо пространство 
2014-2021.

Проектното предложение е 
подадено. Към момента е в 
процес на оценяване.

1

13 27.01.2020 г. Кандидатстване на Община Девин с 
проектно предложение по Приоритетна ос 
5 „Регионална социална инфраструктура“, 
процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа 
за деинституционализация на социалните 
услуги за възрастни и хора с увреждания” 
на Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 г.

Управляващият орган на 
Оперативна програма 
"Региони в растеж" 2014-
2020 г. е уведомен от 
страна на община Девин за 
това, че няма дадено 
съгласие от общински съвет 
за кандидатстване по 
процедурата.

1

14 12.02.2020 г. Приемане  Стратегия за  „Разпореждане и 
управление на общинската собственост за 
периода 2020  г. – 2023 г. на Община 
Девин”.

Стратегия се изпълнява и 
ще се отчита периодично

1

15 12.02.2020 г. Приемане Програма за „Разпореждане и 
управление на общинската собственост за 
2020 год. на Община Девин.

Разпореждането и 
управление на общинската 
собственост се осъществява 
в съответствие с приетата 
програма.

1
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Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 12.02.2020 г. Отчет за изпълнението на План-сметката 

за дейностите, свързани с развитието на 
туризма в Община Девин за 2019 г. и 
приемане на такава за 2020 г.

Разходите за 2020 г. се 
извършват, съгласно 
приетото решение, и ще се 
отчитат периодично.

1

17 12.02.2020 г. Календар за предвидените културни 
събития и прояви в Община Девин за 2020 
година.

Предвидените културни 
мероприятия се изпълняват 
в съответствие с приетия 
Календар и съобразно 
епидемичната обстановка. 
При необходимост от 
корекции се приемат 
изменение от общинския 
съвет.

1

18 12.02.2020 г. Приемане на Общински спортен календар 
на община Девин за 2020 год.

Предвидените мероприятия 
са изпълнявани се 
изпълняват в съответствие с 
приетия Общински спортен 
календар и съобразно 
епидемичната обстановка. 
При необходимост от 
корекции се приемат 
изменение от общинския 
съвет

1

19 12.02.2020 г. Приемане на бюджета на община Девин за 
2020 година

Бюджетът на община Девин 
за 2020 г. е разработен по 
Единна бюджетна 
класификация и е 
представен в срок в 
министерството на 
финансите и Сметна палата, 
с Вх. № 28 от 04.03.2020 г.

1
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Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20 12.02.2020 г. Извършване на административен одит и 

вътрешен одит на Общинска 
администрация – Девин.

Извършен е вътрешният 
одит, общинският съвет ще 
бъде запознат с 
резултатите. Предстои 
извършването и на 
административния одит. 

1

21 12.02.2020 г. Изменение на Решение № 129 от 
19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от 
Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект 
„Подобряване на жизнената среда на 
сгради на територията на град Девин – 
въвеждане на енергоефективни мерки на 
сградата на Районно управление – Девин”.

В изпълнение на решението 
е подписан анекс № 5 от 
16.03.2020 г. за 
удължаване срока на 
договора до 25.03.2021 г.

Анекс № 5 от 
16.03.2020 г.

1

22 12.02.2020 г. Изменение на Решение № 130 от 
19.09.2019 г. на Общински съвет – Девин 
във връзка с даване на съгласие за 
ползване на дългосрочен кредит от Фонд 
„ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект 
„Повишаване на енергийната ефективност 
в сгради от общинската образователна 
инфраструктура – Обединено детско 
заведение „Здравец” и Обединено детско 
заведение „Изворче” – гр. Девин”.

В изпълнение на решението 
е подписан анекс № 3 от 
16.03.2020 г. за 
удължаване срока на 
договора до 25.03.2022 г.

Анекс № 3 от 
16.03.2020 г.

1

23 12.02.2020 г. Изменение на Решение № 86 от 
24.07.2019 г. за дългосрочен кредит от 
Фонд "ФЛАГ" ЕАД за реализация на проект 
"Въвеждане на енергоефективни мерки на 
жилищни сгради на територията на гр. 
Девин."

В изпълнение на решението 
е подписан анекс № 2 от 
27.02.2020 г. за 
удължаване срока на 
договора до 25.02.2021 г.

Анекс № 2 от 
27.02.2020 г.

1

14



Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24 12.02.2020 г. Изменение на Решение № 127 от 

19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от 
Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект 
„Подобряване на жизнената среда на 
сгради на територията на град Девин – 
въвеждане на енергоефективни мерки на 
сградата на Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението”.

В изпълнение на решението 
е подписан анекс № 5 от 
16.03.2020 г. за 
удължаване срока на 
договора до 25.03.2021 г.

Анекс № 5 от 
16.03.2020 г.

1

25 12.02.2020 г. Изменение на Решение № 128 от 
19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от 
Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект 
„Повишаване на енергийната ефективност 
в общинска административна сграда – гр. 
Девин, община Девин”.

В изпълнение на решението 
е подписан анекс № 5 от 
16.03.2020 г. за 
удължаване срока на 
договора до 25.03.2021 г.

Анекс № 5 от 
16.03.2020 г.

1

26 12.02.2020 г. Определяне броя на таксиметровите 
автомобили, работещи на територията на 
община Девин, както и условията и реда 
за разпределянето им между 
превозвачите. Определяне на минимални 
и максимални цени за таксиметров превоз 
на пътници за един километър пробег по 
съответната тарифа, валидни за 
територията на Община Девин.

Броят на таксиметровите 
автомобили, минималните и 
максималните цени са 
определени с решението.

1
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Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27 12.02.2020 г. Упълномощаване на представител на 

Община Девин за участие в редовно 
заседание на общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособена 
територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, 
гр. Смолян и определяне на позицията и 
мандата по решенията, посочени в 
дневния ред.

Кметът на община Девин 
представлява общината в 
общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на 
обособена територия, 
обслужвана от 
„Водоснабдяване и 
канализация" ЕООД, гр. 
Смолян съгласно дадения 
мандат.

1

28 12.02.2020 г. Даване на съгласие за предоставяне под 
наем на обекти – публична общинска 
собственост.

Проведен е търг. Сключени 
са договори за наем.

Договор № Д-138 от 
09.06.2020 г. 
Договор № Д-139 от 
09.06.2020 г. 
Договор № Д-140 от 
09.06.2020 г. 
Договор № Д-141 от 
09.06.2020 г. 
Договор № Д-142 от 
09.06.2020 г.

1

29 12.02.2020 г. Даване на съгласие за  изработване   на 
ПУП - ПР,  за промяна на    УПИ VII, УПИ 
VIII и УПИХV /ПИ 20465.502.1184 и ПИ 
20465.502.1185 в кв. 91 по ПУП на гр. 
Девин.

Проектът е одобрен със 
заповед на кмета на 
общината.

Заповед № РД-09-
428 от 20.08.2020 г.

1

30 12.02.2020 г. Предоставяне за безвъзмездно управление 
на общински имоти.

Предоставено е право на 
управление.

Договор № Д-225 от 
23.06.2020 г.

1

31 12.02.2020 г. Разпореждане с общински движими вещи    
/инертен материал/.

Проведен е търг и е 
сключен договор.

Договор № Д-229 от 
19.06.2020 г.

1
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32 12.02.2020 г. Ликвидиране на съсобственост между 

община Девин и Румен Стоилов Асенов за 
поземлен имот с идентификатор № 
20465.502.193 в гр. Девин, община Девин, 
обл. Смолян, находящ се на ул. "Горица” 
№ 41-43.

Подписан е договор за 
прекратяване на 
съсобственост.

Договор № Д-146 от 
09.06.2020 г.

1

33 12.02.2020 г. Придобиване на имоти от община Девин 
във връзка с  разширение на 
съществуващия гробищен парк  в с. Брезе, 
община Девин, обл. Смолян, в местността 
„КАЛЯВИЩА”.

Сключен е договор. Договор № Д-330 от 
14.08.2020 г.

1

34 12.02.2020 г. Приемане на „Програма за енергийна 
ефективност на община Девин за периода 
2019-2024 г.”

Програмата се изпълнява 
периодично ще се отчита.

1

35 04.03.2020 г. Разглеждане на проект  за изменение на 
ПУП-ПР за УПИ II - за производствени 
нужди кв. 59, гр. Девин.

Издадена е заповед за 
одобрение на плана на 
кмета на община Девин.

Заповед № РД-09-
212 от 03.04.2020 г.

1
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36 04.03.2020 г. Кандидатстване на Община Девин с 

проектно предложение по Процедура за 
подбор на проекти BG14MFOP001-4.031 
„Защита на околната среда в рибарската 
територия с цел запазване на тяхната 
привлекателност, обновяване и развитие 
на крайбрежните рибарски селища и 
съхранение и развитие на природното и 
културно наследство”, мярка 7.2 „Защита 
на околната среда в рибарската 
територия, с цел запазване на тяхната 
привлекателност, обновяване и развитие 
на крайбрежните рибарски селища и 
съхранение и развитие на природното и 
културно наследство” на Програмата за 
морско дело и рибарство 2014 – 2020 и 
МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - 
Девин – Доспат”.

Проектното предложение е 
подадено. Към момента е в 
процес на оценяване.

1

37 04.03.2020 г. Определяне на позицията на община 
Девин по решенията, посочени в дневния 
ред на редовно заседание на общото 
събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособена територия, обслужвана от ВиК 
ЕООД гр. Смолян

Приетата позиция по 
решениета е представена на 
редовното заседание на  
общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на 
обособена територия, 
обслужвана от 
„Водоснабдяване и 
канализация" ЕООД, гр. 
Смолян. 

1
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38 04.03.2020 г. Определяне на мери, пасища и ливади  от 

Общинския поземлен фонд за 
индивидуално и общо ползване от 
собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на 
БАБХ, за стопанската 2020-2021 г.

Сключени са договори, 
предстои сключване на още 
договори.

Договор № Д-228 от 
29.06.2020 г. / 
Договор № Д-264 от 
15.07.2020 г. / 
Договор № Д-265 от 
15.07.2020 г. / 
Договор № Д-267 и 
Договор № Д-268 от 
17.07.2020 г. / 
Договор № Д-276 от 
27.07.2020 г. / 
Договор № Д-282 от 
30.07.2020 г. / 
Договор № Д-283, 
Договор № Д-284, 
Договор № Д-285 от 
31.07.2020 г. / 
Договор № Д-286 от 
31.07.2020 г. / 
Договор № Д-296 от 
03.08.2020 г. / 
Договор № Д-298 от 
04.08. 2020 г. / 
Договор № Д-299 от 
05.08.2020 г. / 
Договор № Д-325 от 

1

39 04.03.2020 г. Отдаване под наем на терен – общинска 
собственост в гр. Девин, ул. 
„Освобождение”, в поземлен имот с 
идентификатор 20465.502.1439 на  ДП 
„Български спортен тотализатор”.

Теренът е отдаден под наем. 
Сключен е договор.

Договор № Д-86 от 
23.03.2020 г.

1
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40 01.04.2020 г. Предприемане на икономически мерки в 

помощ на лицата, ползващи общински 
имоти под наем, които нямат възможност 
да осъществяват дейност във връзка с 
епидемичната обстановка, свързана с 
разпространението на COVID-19 на 
територията на страната и обявеното 
извънредно положение с Решение от 
13.03.2020 г. на Народното събрание на 
Република България

Икономическите мерки са 
изпълнени, съгласно 
решението.

1

41 01.04.2020 г. Промяна в капацитета на Център за 
обществена подкрепа - гр. Девин

Изготвено е и изпратено до 
ДСП - Девин искане за 
промяна в капацитета на 
ЦОП.

1

42 01.04.2020 г. Определяне състава на Местната комисия 
по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане 
правата на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ 
при община Девин.

Определеният  състава на 
Местната комисия по чл. 8, 
ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при 
община Девин е утвърден с 
Протокол № 4 от 03.06.2020 
г. на Упрувителния съвет на 
Националния 
компенсационен жилищен 
фонд при Министерски 
съвет

1

43 01.04.2020 г. Участие на Община Девин в Общо  отчетно-
изборно събрание на Организация за 
управление на Туристически район 
„Родопи”.

Кметът на община Девин 
участва в работата на 
Общото  събрание на 
Организация за управление 
на Туристически район 
„Родопи”.

1

44 01.04.2020 г. Утвърждаване статута на общински 
жилища.

Утвърденият статут се 
прилага.

1
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45 01.04.2020 г. Отдаване  под наем на земеделски земи от 

Общински поземлен фонд имот с 
идентификатор №48848.6.331, имот с 
индентификатор  № 44848.6.718, имот с 
индентификатор №44848.6.601 и имот с 
идентификатор № 44848.6.606, намиращи 
се в землище с. Лясково, община Девин, 
област Смолян.

Сключен е договор за 
отдаване под наем.

Договор № Д-114 от 
24.04.2020 г.

1

46 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.

Изменено с Решение 87 от 
28.05.2020 г.
Сключен е договор за 
отдаване под наем.

Договор № Д-297 от 
03.08.2020 г.

1

47 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”.

Решението е изпратено във 
Фонд "ФЛАГ" за подписване 
на Анекс към договора за 
кредит.

1

48 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”.

Решението е изпратено във 
Фонд "ФЛАГ" за подписване 
на Анекс към договора за 
кредит.

1

49 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”.

Решението е изпратено във 
Фонд "ФЛАГ" за подписване 
на Анекс към договора за 
кредит.

1
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50 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”.

Искането за авансово 
плащане е подадено в ДФ 
"Земеделие". Записът на 
заповед е част от искането.

1

51 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”.

Искането за авансово 
плащане е подадено в ДФ 
"Земеделие". Записът на 
заповед е част от искането.

1
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52 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”.

Искането за авансово 
плащане е подадено в ДФ 
"Земеделие". Записът на 
заповед е част от искането

1

53 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”.

Искането за авансово 
плащане е подадено в ДФ 
"Земеделие". Записът на 
заповед е част от искането.

1
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54 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”.

Проектното предложение е 
получено в деловодството 
на МТСП на следващия ден 
след крайният срок и не е 
прието.

1

55 04.05.2020 г. Определяне на представител от Общински 
съвет - Девин за участие в комисия за 
подбор.

Сформирана е комисия със 
Заповед на кмета на община 
Девин. Подборът е 
извършен и е стартирало 
изпълнението на 
програмата.

1

59 18.05.2020 г. Разглеждане на проект за изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ IX-296 и промяна на 
уличната регулация от о.т. 84 към 
тупикова улица в кв. 8, с. Брезе.

Проектът е в процедура по 
обявяване на 
заинтересованите страни.

1

60 18.05.2020 г. Приемане на Програма за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета 
на територията на Община Девин за 
периода 2020 - 2022 г. в съответствие с 
приетата с Решение № 136 от 14.03.2019 
г. на Министерски съвет Национална 
програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета.

Програмата се изпълнява и 
се отчита ежегодно до 31 
март.

1
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61 18.05.2020 г. Разпореждане с общински имот за 

възмездно и безсрочно отстъпено право на 
пристрояване.

Допълнено с Решение № 99 
от 23.06.2020 г.
Издадена е заповед на 
кмета на общината. 
Предстои сключването на 
договор.

Заповед № РД-09-
380 от 24.07.2020 г. 

1

62 18.05.2020 г. Продажба на УПИ-XVII, кв. 12, имот с 
идентификатор 73105.501.430 по ПУП на 
с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян, 
частна общинска собственост, със 
собственици на законно построена върху 
имота сграда, чрез подадено заявление от: 
Асен Асенов Ушев и Ася Асенова Ушева.

Сключен е договор за 
продажба.

Договор № Д-329 от 
14.08.2020 г.

1

63 18.05.2020 г. Одобряване на Годишен доклад за 
наблюдение на изпълнението на 
Общинския план за развитие на община 
Девин за 2019 г.

Годишният доклад е 
изпратен на Областния 
съвет за развитие - Смолян

1

65 18.05.2020 г. Издаване на разрешение за изработване 
на ПУП-ПРЗ за ПИ 20465.158.82 в м. 
„Бабин чучур”, гр. Девин.

Проектът е в процедура по 
обявяване на 
заинтересованите страни.

1

67 18.05.2020 г. Приемане на Правилник за финансово 
подпомагане на семейства и двойки с 
репродуктивни проблеми на територията 
на община Девин.

Правилник е публикуван  на 
интернет страницата на 
общината и се прилага.

1
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68 18.05.2020 г. Отмяна на Наредба за условията и реда за 

издаване на разрешителни за 
водовземане, извършване на услуги за 
водопренос/водоподаване по общински 
водопроводи за минерална вода и 
учредяване сервитутни права и право на 
прокарване на водопроводи за минерална 
вода на територията на община Девин.

Отмяната е бявена на 
интернет страницата на 
общината .

1

71 28.05.2020 г. Разглеждане работата на районна служба 
„Пожарна безопасност и защита на 
населението” гр. Девин през 2019 г. и 
предстоящи задачи за 2020 г.

Приета е информацията за 
извършената работа на 
районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението” гр. Девин през 
2019 г. Възложените задачи 
за 2020 г. са в процес на 
изпълнение.

1

73 28.05.2020 г. Приемане на Общински план за младежта 
за 2020 година.

Предвидените в плана 
дейности се изпълняват, 
съобразно възможностите на 
общинския бюджет и 
съществуващите изисквания 
при организиране на 
мероприятия в епидемична 
обстановка.

1

76 28.05.2020 г. Отчет за изпълнение на годишната 
Програма за читалищната дейност за 2019 
година и приемане на Програма за 
развитие на читалищната дейност в 
Община Девин за 2020 година.

Годишната програма се 
изпълнява съобразно вида 
предвидено мероприятие и 
при спазване на 
противоепидемичните мерки 
срещу COVID-19.

1
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78 28.05.2020 г. Годишен план за ползване на дървесина 

от горски територии собственост на 
Община Девин.

Одобреният годишен план 
за ползване на дървесина от 
горски територии, 
собственост на община 
Девин се изпълнява. 
Сключени са договори с 
изпълнители. Предстои 
сключване на още договори

Договори № Д-152 
от 18.06.2020 г. и   
№ Д-274 от 
24.07.2020 г.

1

79 28.05.2020 г. Даване на съгласие за разсрочване на 
дългосрочен дълг за финансиране 
разплащане на просрочени задължения на 
Община Девин и за финансиране на 
инвестиционни проекти с Интернешънъл 
Асет Банк, гр. Смолян.

В изпълнение на решението 
е изпратено искане до 
Интернешънъл Асет Банк за 
разсрочване на 
задълженията за погасяване 
на главница по дългосрочен 
кредит. На 06.07.2020 г. е 
подписан анекс

Анекс № 1 от 
06.07.2020 г.

1

80 28.05.2020 г. Приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени 
на услуги в община Девин.

Наредбата е публикувана и 
се изпълнява.

1

81 28.05.2020 г. Издаване на запис на заповед от община 
Девин в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ авансово плащане по 
договор № BG06RDNP001-7.001-0122-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 „Реконструкция на 
улична мрежа в град Девин, община 
Девин”, сключен между Община Девин и 
ДФ „Земеделие”.

Издадена е запис на 
заповед от 30.07.2020 г., 
съгласно решението, и е 
осчетоводена по проекта.

1
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82 28.05.2020 г. Издаване на запис на заповед от община 

Девин в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ ДДС върху авансово плащане 
по договор № BG06RDNP001-7.001-0122-
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 „Реконструкция на 
улична мрежа в град Девин, община 
Девин”, сключен между Община Девин и 
ДФ „Земеделие”.

Издадена е запис на 
заповед от 30.07.2020 г., 
съгласно решението, и е 
осчетоводена по проекта.

1

83 28.05.2020 г. Вземане на решение за одобряване на 
запис на заповед от община Девин в полза 
на Министерство на труда и социалната 
политика, обезпечаваща авансово 
плащане по административен договор № 
BG05M9OP001-2.040-0097- C01 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020 г., 
процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 3”, проект BG05M9OP001-2.040-
0097 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания в община Девин 
и община Доспат”.

Не е издавана запис на 
заповед, поради промяна в 
правилата на програмата и 
отпаднала необходимост.

1
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86 28.05.2020 г. Даване на съгласие за ползване на 

краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД 
за реализация на проект „Реконструкция 
на улична мрежа в град Девин, община 
Девин ”

В изпълнение на Решението 
е подписан договор за 
кредит № 1176 от 
29.07.2020 г.

1

87 28.05.2020 г. Вземане на решение за поправка на 
допусната фактическа грешка в 
основанията при вземане на Решение № 
46 взето с Протокол № 5 от 04.05.2020 
година

Направена е поправка на 
допусната фактическа 
грешка в основанията при 
вземане на Решение № 46 
от 04.05.2020 г.

1

91 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

Проведен е търг и е 
сключен договор за 
отдаване под наем.

Договор № Д-381 от 
10.09.2020 г.

1

92 23.06.2020 г. Даване на съгласие за продажба на 
общински движими вещи леки автомобили, 
лекотоварни автомобили и автобуси.

Проведен е търг. Сключен е 
един договор. В процес на 
сключване са още договори.

Договор № Д-465 от 
06.10.2020 г.

1

93 23.06.2020 г. Предложение за актуализация на бюджета 
на община Девин за 2020 година.

Извършена е актуализация 
на бюджета на общината, 
съгласно решението.

1

95 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   68   Д

В процедура по обявяване 
на заинтересованите лица.

1

96 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.

В процедура по обявяване 
на заинтересованите лица.

1

97 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.

Проведен е търг и е 
сключен договор.

Договор № Д-380 от 
10.09.2020 г.

1
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98 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.

Проведен е търг и е 
сключен договор.

Договор № Д-379 от 
10.09.2020 г.

1

99 23.06.2020 г. Допълване на Решение № 61 от 
18.05.2020 г. на Общински съвет – Девин.

Изменението е отразено. 1 1

100 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.

Изпълнението е съгласно 
приетото изменение.

1

101 23.06.2020 г. Даване на съгласие за преобразуване и 
дарение на имоти общинска собственост.

Сключен е договор за 
дарение.

Договор № ДД-10 от 
05.08.2020 г.

1

80 От тях: 3 63 2 10 2 0
Общ брой решения за изпълнение 

от общинската администрация:

30



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 152 

от 29.10.2020 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 год., 

съгласно приложение № 1.1, 1.2 ,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 

29.10.2020 г., Протокол № 13, т. 13, ДЗО – 154/21.10.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 






































































	РЕШЕНИЕ № 140 от 29.10.2020г
	РЕШЕНИЕ № 141 от 29.10.2020г
	РЕШЕНИЕ № 142 от 29.10.2020г
	РЕШЕНИЕ № 143 от 29.10.2020г
	РЕШЕНИЕ № 144 от 29.10.2020г
	РЕШЕНИЕ № 145 от 29.10.2020г
	Приложение към Решение № 145 от 29.10.2020 г.
	РЕШЕНИЕ № 146 от 29.10.2020г
	РЕШЕНИЕ № 147 от 29.10.2020г
	РЕШЕНИЕ № 148 от 29.10.2020г
	РЕШЕНИЕ № 149 от 29.10.2020г
	РЕШЕНИЕ № 150 от 29.10.2020г
	РЕШЕНИЕ № 151 от 29.10.2020г
	Приложение към Решение № 151 от 29.10.2020 г.
	РЕШЕНИЕ № 152 от 29.10.2020г
	Приложение към Решение № 152 от 29.10.2020 г.



