
Детска градина „Петя Дубарова“ – с. Любча 
благодари на Веселин Минов – Кмет на селото за 
поредното дарение – този път магнитна дъска с 
комплект магнитни букви.

Всяка Нова година той прави дарение за деца-
та. Колективът и децата от детското заведение 
желаят здраве, късмет и щастие на него и близки-
те му и нека примерът му други хора с добри сър-
ца!
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Заради корона вируса 
началникът на РУО Смолян 

забрани пътуванията извън 
страната на всички ученици, 

педагогически специалисти и 
служители на образователни 

институции
четете на страница 12-та

На 26 февруари 2020 г./
сряда/ от 14.00 ч. в залата на 
Туристически информацио-
нен център – гр.Доспат бе 
даден старта на кампанията:

„ОБЩИНА ДОСПАТ – 
ЗЕЛЕНА ,ЧИСТА И ПРИВЕТ-
ЛИВА“, организирана от об-
щинска администрация.

В работната среща-дис-

кусия взеха участие адми-
нистративни ръководители, 
представители на Нацио-
нална полиция, Гранична по-
лиция, директори на учебни 
заведения, всички кметове 
на населени места и граж-
дани. Срещата беше открита 

Институции се обединиха в опазването 
на околната среда в Община Доспат. 
Два месеца е срокът за премахване 
на нерегламентираните сметища в 

населените места
Радостин Чолаков е 

осмокласник от доспатско-
то село Барутин, спечелил 
много признания и награди 
с уменията си в програми-
рането.

„Запалих се по програ-
мирането, когато бях на 9 
години, след като видях 
работата на леля ми и ней-
ния съпруг, които са програ-
мисти. В началото ми беше 
много чудно как те пишат 
някакъв си текст на черен 
фон и той се превръща 
в приложение“, разказва 
14-годишното момче от ро-
допите, което учи в Пло-
вдивската математическа 
гимназия.

Миналата година изле-

зе последното му мобилно 
приложение за Android – 
AnyGoal. Идеята зад него е 
лесно да можеш да следиш 
как се справяш с различни 
задачки и цели. Нещо като 
дигитален бележник. „Иде-
ята ми дойде през лятото. 
Прекалявах доста с яденето 
на шоколад и веднъж майка 
ми каза: “Ти днес знаеш ли 
колко сладко си изял?”. И 
аз си казах – “Ще си запис-
вам”. Та един ден реших, че 
от това може да стане инте-
ресно приложение. Разбира 
се, развих идеята, тъй като 
това с шоколада беше като 
на шега. Съществуват дос-
та приложения с подобни 

Ради Чолаков: „Искам да 
имам своя компания за 
програмиране“

Третокласници от СУ „Д. 
Благоев“ – гр. Доспат с р-ли 
Бистра Хаджиева и Силвия 
Пехливанова  събраха зна-
чително количество капачки 
и успяха да напълнят до горе 
сърцето, в което се събират 
капачки. Припомняме, че то е 
монтирано пред ТИЦ – гр. Дос-
пат и е дарение от Easy credit.

Капачките са събрани в 
рамките на два месеца, а пре-
ди това, когато е нямало къде 
да се събират, класният им ръ-
ководител ги е носил в столи-
цата на определени пунктове.

Децата са мотивирани от благо-
родната кауза, че с предадените в 
определените пунктове в страната 
капачки ще се съберат средства, кои-

то ще се използват за закупуване на 
оборудване за болници.

Кампанията „Капачки за бъдеще“ 
се приема и изпълнява много добре 
в страната и община Доспат не прави 

изключение.
Близо три кашона с капачки 

доставиха представители от ДГ 
„Зора“ – с. Црънча, община Доспат.

По думите на персонала капач-
ките са събрани заедно с децата от 
детската градина, родителите и жи-
тели от селото. „От 2012 година съ-
бираме капачки“ съобщиха още от 
ДГ „Зора“.

„До сега сме ги предавали в Гоце 
Делчев, но сега в гр. Доспат е много 
по удобно. Много сме щастливи за 
този скромен принос. Ще продължа-
ваме да събираме капачки.“, катего-
рични са от с. Црънча.

Сърцето на надеждата се пълни 
за втори път. То беше предоставено 
от Easy Credit - Доспат.

Инициативата „Капачки за бъдеще“

Общински съвет Доспат прие Програмата за управление 
на Кмета на Община Доспат за периода 2019 - 2023 година

На редовна сесия на Общински съ-
вет Доспат, проведена на 07.02.2020 
година беше приета Програмата за 
управление на Кмета на Община Дос-
пат инж. Елин Радев.

Кметът инж. Елин Радев посочи, че 
тя включва мерки, инициативи и про-
екти за решения, които са съобразени 
с действащото законодателство, функ-
циите и отговорностите на местната 
администрация и са реално осъщест-
вими в рамките на периода на упра-
вление. Той коментира, че заложените 
приоритети са изведени на база визия 

за развитие, утвърдена в стратегиче-
ските документи на Община Доспат, 
която се следва последователно от 
предходния период на управление. 
Инж. Радев допълни, че представе-
ната Програма за управление на Об-
щина Доспат за периода 2019 – 2023 г. 
съдържа основните цели, приоритети, 
дейности, срокове за изпълнение и оч-
акваните резултати от тях. Програма-
та е отворен документ и може да бъде 
допълвана по искане на жителите на 
Общината, каза още Кметът.

Програмата за управление на Об-

щина Доспат за периода 2019 - 2023 
година е публикувана и на сайта 
на Община Доспат на адрес: http://
dospat.bg/HomePage/HorizontalMenu/
Administration/Mayor.aspx

Изграждането на Нов градски цен-
тър в гр. Доспат, асфалтиране на нови 
улици във всички населени места, из-
граждане на зелени площи са само 
част от приоритетите, заложени в Про-
грамата на Кмета. Водещи приоритети 
продължават да бъдат образованието, 
развити социални услуги и туризма.

Кметът инж. Елин Радев 
подписа договор на 

стойност 100 хил. лева. 
Асфалтират площада пред 

Кметството в Барутин и 
улица в гр. Доспат

Подробности четете на страница 10-та.
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РЕШЕНИЕ
№ 678
Взето с Протокол № 50/20.12.2018 г.
Относно: Сключване на предварителен договор с Евели-

на Филипова Барутинска по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във 
връзка с изработен ПУП – ИПР и ПЗ за ПИ 23025.501.935 кв. 27 на 
гр. Доспат.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, 
чл. 15, ал. 3 и ал. 5, чл. 124а, чл. 125 от ЗУТ Общински съвет Доспат

РЕШИ:
1. Общински съвет Доспат променя собствеността на 28 кв. 

м. от имот № 23025.501.7010 по КККР на гр. Доспат от публична в 
частна общинска собственост.

2. Общински съвет Доспат разрешава на Евелина Филипова 
Барутинска да изработи ПУП-ИПР и ПЗ за имот № 23025.501.935 по 
КККР на гр. Доспат.

3. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-ОСОД за 2018 
година, раздел Б, т. ІІ Продажба на имоти по чл.13, ал. 3от ЗУТ 
и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС общински имот: 28 кв. м. от имот № 
23025.501.7010 по КККР на гр. Доспат.

4. Общински съвет Доспат дава съгласие за сключване на 
предварителен договор с Евелина Филипова Барутинска по реда на 
чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

5. Упълномощава кмета на община Доспат да сключи пред-
варителен договор с Евелина Филипова Барутинска за продажбата 
на 28 кв. м. от имот № 23025.501.7010, участващ в новообразува-
ното УПИ VIII в кв. 27 на гр. Доспат, целият с обща площ от 540 кв. 
м.(петстотин и четиридесет) на пазарна цена от 840 лв. (осемстотин 
и четиридесет лева) без ДДС.

6. Общински съвет Доспат одобрява Задание за изработка 
на ПУП-ИПР и ПЗ.

7. Упълномощава кмета на община Доспат и гл. архитект да 
извършат всички необходими законосъобразни действия по т. 1, 2, 
3, 4, 5 и 6 както след плащане на цената, одобряване на ПУП-ИПР 
и ПЗ, промяна в СГКК да сключи и окончателен договор.

Присъствали в залата –  9 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  9 общ. съветника;
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

РЕШЕНИЕ
№ 679
Взето с Протокол № 50/20.12.2018 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост на 

собственика на законно построена сграда в имота.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 

във връзка с чл. 48, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дос-
пат, Общински съвет Доспат 

РЕШИ:
1. Общински съвет Доспат включва в Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собстве-
ност на община Доспат през 2018 г., раздел Б Имоти в община Дос-
пат, които ще бъдат обект на продажба, т. І. Продажба на имоти на 
собствениците на законно построена сграда: УПИ ІІІ-155, кв. 27 на 
с. Късак.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие кмета на община 
Доспат да продаде на Ибрахим Шабанов Зюлямов, УПИ ІІІ-155, кв. 
27 на с. Късак, актуван с АОС № 2266/11.10.2018 г., целият с обща 
площ от 552 кв.м. (петстотин петдесет и два квадратни метра) на па-
зарна цена от 2 655  лв. (две хиляди шестотин петдесет и пет лева) 
без ДДС.

3. Упълномощава кмета на община Доспат да извърши всич-
ки законосъобразни действия по продажбата на имота по т.2.

Присъствали в залата –  9 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  9 общ. съветника;
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

РЕШЕНИЕ
№ 680
Взето с Протокол № 50/20.12.2018 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост на 

собственика на законно построена сграда в имота.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 

във връзка с чл. 48, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в община Дос-
пат Общински съвет Доспат

РЕШИ:
1. Общински съвет Доспат включва в Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собстве-
ност на община Доспат през 2018 г., раздел Б Имоти в община Дос-
пат, които ще бъдат обект на продажба, т. І. Продажба на имоти 
на собствениците на законно построена сграда: Имот с идент. № 
23025.501.13, за който е отредено УПИ ІV, кв. 5 на гр. Доспат.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие кмета на община 
Доспат да продаде на Тефик Салихов Джамбазов, имот с идент. № 
23025.501.13, за който имот е отредено УПИ ІV, кв. 5 на гр. Доспат, 
актуван с АОС № 2263/28.09.2018 г., целият с обща площ от 651 
кв.м. (шестотин петдесет и пет квадратни метра) на пазарна цена от 
3 320,00 лв. (три хиляди триста и дведесет лева) без ДДС.

3. Упълномощава кмета на община Доспат да извърши всич-
ки законосъобразни действия по продажбата на имота по т.2.

Присъствали в залата –  9 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  9 общ. съветника;
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

РЕШЕНИЕ
№ 681
Взето с Протокол № 50/20.12.2018 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост на съ-

собственика в имота.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т.2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общинско имущество в об-
щина Доспат Общински съвет Доспат 

РЕШИ:
1. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВОС на община 

Доспат през 2018 г. на община Доспат, раздел Б, Имоти в община 
Доспат, които ще бъдат обект на продажба т. ІІ – Продажба на имоти 
по чл.15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС: 41 кв. м. от УПИ 

Х-179, кв. 40 на с. Бръщен.
2. Общински съвет Доспат дава съгласие кмета на община 

Доспат да продаде на Байрам Кочаков, 41 кв. м. от УПИ Х-179, кв. 
40 на с. Бръщен, АОС № 2265/09.10.2018 г. на пазарна цена от 170 
лв. (сто и седемдесет лева) без ДДС.

3. Упълномощава кмета на община Доспат за провеждане 
на правилна и законосъобразнаа процедура по продажбата.

Присъствали в залата –  9 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  9 общ. съветника;
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

РЕШЕНИЕ
№ 682
Взето с Протокол № 50/20.12.2018 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 

във връзка с чл. 47, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в община Дос-
пат Общински съвет Доспат

РЕШИ:
1. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-Общинска 

собственост на община Доспат през 2018 г. на община Доспат, раз-
дел Б, Имоти в община Доспат, които ще бъдат обект на продажба 
т. ІІІ – Продажба на общински имоти чрез провеждане на търг или 
конкурс: имот с пл. сн. № 313 в кв. 20 по ЗРП на с. Късак.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие кмета на община 
Доспат да продаде имот с пл. сн. № 313 в кв. 20 по ЗРП на с. Късак 
с площ от 337 кв. м.

3. Продажбата да се извърши при следните условия:
3.1.Процедура – публичен търг с тайно наддаване.
3.2.Начална тръжна цена по т. 3.1. – 1621 лв. (хиляда шестотин 

двадесет и един лева).
4. Упълномощава кмета на община Доспат да извърши всич-

ки законосъобразни действия по продажбата на имота по т. 2 и 3.
Присъствали в залата –  9 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  9 общ. съветника;
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

РЕШЕНИЕ
№ 683
Взето с Протокол № 50/20.12.2018 г.
Относно: Отдаване под наем на земеделска земя от об-

щински поземлен фонд необработвана две или повече години.
На основание чл. 24”а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА Общински съвет Доспат 
РЕШИ:
1. Общински съвет Доспат дава съгласие на кмета да склю-

чи договор за наем с Рамадан Джамалов Пътов за следните общин-
ски имоти:

1.1.Имот с идент. № 31259.6.162 в м. „Чюмюр Кюпрю”, земли-
ще на с. Змейца с площ от 509 кв.м. с трайно предназначение 
на територията – земеделска и НТП – нива, актувана с АОС № 
2257/03.09.2018 г.

1.2.Имот с идент. №31259.6.163 в м. „Чюмюр Кюпрю”, земли-
ще на с. Змейца с площ от 423 кв.м. с трайно предназначение 
на територията – земеделска и НТП – нива,  актувана с АОС № 
2260/03.09.2018 г.

1.3. Имот с идент. №31259.6.164 в м. „Чюмюр Кюпрю”, земли-
ще на с. Змейца с площ от 452 кв.м. с трайно предназначение 
на територията – земеделска и НТП – нива,  актувана с АОС № 
2256/03.09.2018 г.

1.4. Имот с идент. №31259.6.165 в м. „Чюмюр Кюпрю”, земли-
ще на с. Змейца с площ от 661 кв.м. с трайно предназначение 
на територията – земеделска и НТП – нива,  актувана с АОС № 
2259/03.09.2018 г.

1.5. Имот с идент. №31259.6.166 в м. „Чюмюр Кюпрю”, земли-
ще на с. Змейца с площ от 966 кв.м. с трайно предназначение 
на територията – земеделска и НТП – нива,  актувана с АОС № 
2258/03.09.2018 г.

1.6.Имотите от т.1.1. до 1.5. са в местност „Чюмюр Кюпрю”, зе-
млище на  село Змейца, за срок от 1 (една) година на цена от 30 
лв.(тридесет лева) на декар на година. 

2. Упълномощава кмета на община Доспат да извърши всички 
необходими действия за правилно и законосъобразно изготвяне на 
договора за наем.

Присъствали в залата –  9 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  9 общ. съветника;
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

РЕШЕНИЕ
№ 684
Взето с Протокол № 50/20.12.2018 г.
Относно: Разрешаване за изработка на ПУП – ПП на Йор-

дан Георгиев Дардов за довеждащ ел. кабел до ПИ № 001094 в м. 
„Кочоолу”, землище Късак.

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1, чл. 
125 от ЗУТ Общински съвет Доспат 

РЕШИ:
1. Общински съвет Доспат дава разрешение на Йордан 

Георгиев Дардов да изработи ПУП – ПП за електрозахранване на 
имот № 0001094 в м. „Кочоолу”, землище на с.Късак.

2. Общински съвет Доспат одобрява Задание за изработва-
не на ПУП – ПП.

3. Контрол по изпълнението по т.1 и 2 ще се извърши от гл. 
архитект на Община Доспат.

Присъствали в залата –  9 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  9 общ. съветника;
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

РЕШЕНИЕ
№ 685
Взето с Протокол № 50/20.12.2018 г.
Относно: Разрешение за изработка на ПУП – ПЗ и ПР за 

поземлен имот с идент. № 23025.51.7 в м. „Ирийте” по КККР на гр. 
Доспат.

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 

„а”, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Доспат
РЕШИ:
1. Общински съвет Доспат разрешава на „Гарант-99” ЕООД 

да изработи ПУП – ПЗ и ПР за поземлен имот с идент. № 23025.51.7 
в м. „Ирийте” по КККР на гр. Доспат с площ от 1 678 кв.м. (хиляда 
шестотин седемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназ-
начение на територията – земеделска и начин на трайно ползване 
– ливада за реализиране на инвестиционните намерения на въз-
ложителя: „Къща за гости”. Проектът да се изработи от правоспо-
собни проектанти и да отговаря изискванията на Наредба № 8 от 
14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и 
планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 година за правила и норма-
тиви за устройство на отделните видове територии и устройствени 
зони.

2. Съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, Решението не подлежи на 
оспорване.

3. Общински съвет Доспат възлага контрол по изпълнението 
на настоящето Решение на гл. архитект на Община Доспат.

Присъствали в залата –  9 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  9 общ. съветника;
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

РЕШЕНИЕ
№ 686
Взето с Протокол № 50/20.12.2018 г.
Относно: Разрешение за изработка на ПУП – ИПР за имот 

с пл. сн. № 315 в кв. 32 на с. Късак.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 

„а”, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Доспат 
РЕШИ:
1. Общински съвет Доспат разрешава на Община Доспат да 

изработи ПУП – ИПР за поземлен имот с пл. сн. № 315 в кв. 32 на с. 
Късак.  Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да 
отговаря на изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема 
и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба № 
7 от 22.12.2003 година за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони.

2. Съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, Решението не подлежи на 
оспорване.

3. Общински съвет Доспат възлага контрол по изпълнението 
на настоящето Решение на гл. архитект на Община Доспат.

Присъствали в залата –  9 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  9 общ. съветника;
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

РЕШЕНИЕ
№ 687
Взето с Протокол № 50/20.12.2018 г.
Относно: Предоставяне на земи от общински поземлен 

фонд на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2, т. 1 от ЗИД 
на ЗСПЗЗ

На основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, §27, ал. 2 от ЗИД на 
ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Доспат 

РЕШИ:
1. Общински съвет Доспат предоставя имоти:
- Имот № 005049 с НТП – ливада в м. „Бошнакова чешма” 

с площ 0,571 дка, находящ се в землище на село Любча, община 
Доспат за възстановянане на Федя Цанев Чолаков;

- Имот № 024015 с НТП – нива в м. „Червената кал” с площ 
1,371 дка, находящ се в землище на село Любча, община Доспат за 
възстановянане на Федя Цанев Чолаков;

- Имот № 023038 с НТП – нива в м. „Бачище” с площ от 
0,245, находящ се в землището на село Любча, община Доспат за 
възстановянане на Федя Цанев Чолаков.

2. Общински съвет Доспат упълномощава кмета на община 
Доспат да издаде заповед за предоставяне на имота на ОСЗ – гр. 
Доспат.

Присъствали в залата –  9 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  9 общ. съветника;
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

РЕШЕНИЕ
№ 688
Взето с Протокол № 50/20.12.2018 г.
Относно: Разрешение за изработка на ПУП – ПРЗ за 

поземлен имот с идент. № 23025.160.331. и имот с идент. № 
23025.160.398 в м. „Новото” по КККР на гр. Доспат.

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
124а, ал. 1 и чл. 124б от ЗУТ Общински съвет Доспат 

РЕШИ:
1. Общински съвет Доспат разрешава на Румен Вълнев да 

изработи ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идент. №23025.160.331 
в м. „Новото” по КККР на гр. Доспат с площ от 1 323 кв.м. (хиляда 
триста двадесет и три квадратни метра), с трайно предназначение 
на територията – земеделска и начин на трайно ползване – пасище 
и имот с идент. №23025.160.398 в м. „Новото” по КККР на гр. Дос-
пат с площ от 674 кв.м. (шестотин седемдесет и четири квадратни 
метра), с трайно предназначение на територията – земеделска и 
НТП – ливада за реализиране на инвестиционните намерения на 
възложителя: „База за отдих”. Имотите са със следните устройстве-
ни параметри – Ок2 (рекреационна устройствена зона за курортни 
дейности в природна среда с ограничени параметри на застроява-
не), съгласно предвиждане на ОУП на Община Доспат и постанове-
на екологична оценка от РИОСВ – гр. Смолян.

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да от-
говаря на изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба № 7 
от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони.

2. Общински съвет Доспат одобрява задание за изработва-
не ПУП – ПРЗ за имот с идент. № 23025.160.331 и имот с идент. № 
23025.160.398 в м. „Новото” по КККР на гр. Доспат.

3. Съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, Решението не подлежи на 
оспорване.

4. Общински съвет Доспат възлага контрол по настоящето 
решение на главния архитект на община Доспат.

Присъствали в залата –  9 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  9 общ. съветника;
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„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

РЕШЕНИЕ
№ 689
Взето с Протокол № 50/20.12.2018 г.
Относно: Обявяване на общински обекти, като обекти от 

първостепенно общинско значение.
На основание чл. 8, ал.9, т.6 от ЗОС и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 

Общински съвет Доспат 
РЕШИ:
І. Общински съвет Доспат включва в ПРОИ на община Доспат 

през 2018 г. в раздел ІV „Общински обекти с първостепенно значе-
ние”:

1.Реконструкция на съществуващ гравитачен водопровод за 
водоснабдяване на с. Змейца от с.ш. „Бял Дунав”.

2.Реконструкция на водопровод м. „Кървав дол” с. Барутин, об-
щина Доспат.

ІІ. Общински съвет Доспат включва в ПРОИ на община Доспат 
през 2018 г. в раздел V „Имоти и вещни права”, които общината има 
намерение да придобие: сервитутите и вещните права във връзка с 
изграждането на външните водопроводи: Реконструкция на същест-
вуващ гравитачен водопровод за водоснабдяване на с. Змейца от 
с.ш. „Бял Дунав” и реконструкция на водопровод м. „Кървав дол” с. 
Барутин, община Доспат.

ІІІ. Общински съвет Доспат определя:
1.Реконструкция на съществуващ гравитачен водопровод за 

водоснабдяване на с. Змейца от с.ш. „Бял Дунав” и
2.Реконструкция на водопровод м.”Кървав дол” с. Барутин, об-

щина Доспат като обекти от първостепенно общинско значение.
Присъствали в залата –  9 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  9 общ. съветника;
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

РЕШЕНИЕ
№ 690
Взето с Протокол № 50/20.12.2018 г.
Относно: Ползване на гори в земеделски територии, 

собственост но община Доспат.                                                                   
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.4 от Зако-

на за собствеността и ползването на земеделските земи Общински 
съвет Доспат 

РЕШИ:
I . Дава съгласието си на Кмета на община Доспат инж. Елин 

Радев , да предприеме всички необходими действия съгласно чл. 81 
от Закона за горите за  промяна  предназначението от земеделски 
имоти в гори общинска собственост в следните поземлени имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 02779.20.32 , с. Бару-
тин, общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Гори и 
храсти в земеделска земя с площ 10081 кв.м , категория на земята 
при неполивни условия:10, с местонахождение местност „ ДОЛЕН 
ИСЕК“, с Акт за частна общинска собственост                     № 2299 
от 16.11.2018 год.

2. Поземлен имот с идентификатор 02779.21.54 , с. Бару-
тин, общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Гори и 
храсти в земеделска земя с площ  95729 кв.м, категория на земята 
при неполивни условия:10, с местонахождение местност „ АДЖО-
МАНДРА“ , с Акт за частна общинска собственост                         

№ 2298 от 16.11.2018 год.
3. Поземлен имот с идентификатор 02779.21.56 , с. Бару-

тин, общ. Доспат , обл. Смолян  с начин на трайно ползване:Гори и 

храсти в земеделска земя с площ  30495 кв.м, категория на земята 
при неполивни условия:10, с местонахождение местност „ ХАДЖИ-
МАНДРА“ , с Акт за частна общинска собственост              № 2297 от 
16.11. 2018 год.

4. Поземлен имот с идентификатор 02779.20.59, с. Бару-
тин, общ. Доспат , обл. Смолян, с начин на трайно ползване:Гори и 
храсти в земеделска земя с площ  3147 кв.м, категория на земята 
при неполивни условия:10, с местонахождение местност „ ГОРЕН 
ИСЕК“ , с Акт за частна общинска собственост                      № 2308 
от 16.11. 2018 год.

5. Поземлен имот с идентификатор 02779.21.63 , с. Барутин, 
общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Гори и хра-
сти в земеделска земя с площ 22104 кв.м, категория на земята при 
неполивни услови:10, с местонахождение местност „ КАРАДЖОВА 
ЛИВАДА“, с Акт за частна общинска собственост

№ 2309 от 16.11. 2018 год.
6. Поземлен имот с идентификатор 02779.17.64 , с. Барутин, 

общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване :Гори и хра-
сти в земеделска земя с площ 95547 кв.м, категория на земята при 
неполивни условия:10, с местонахождение местност „ РАЙ  БЪР-
ДО“, с Акт за частна общинска собственост        

№ 2307 от 16.11. 2018 год.
7. Поземлен имот с идентификатор 02779.17.65 , , с. Бару-

тин, общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Пасище 
с площ 16062 кв.м, категория на земята при неполивни условия:10, 
с местонахождение местност „ ИМАМОВ БОРУН“, с Акт за частна 
общинска собственост                

      № 2294 от 16.11.2018 год.
8. Поземлен имот с идентификатор 02779.17.177, с. Бару-

тин, общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Пасище 
с площ 6919 кв.м, категория на земята при неполивни условия:10, 
с местонахождение местност „ МАЛКА ПОЛЯНА“, с Акт за частна 
общинска собственост             

№ 2293 от 16.11.2018 год.
9. Поземлен имот с идентификатор 02779.20.88 , с. Барутин, 

общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Гори и хра-
сти в земеделска земя с площ 17085 кв.м, категория на земята при 
неполивни условия:10, с местонахождение местност „АЛКАТА“, с 
Акт за частна общинска собственост              

      № 2302 от 16.11.2018 год.
10. Поземлен имот с идентификатор 02779.21.88 , с. Бару-

тин, общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Гори и 
храсти в земеделска земя с площ 73225 кв.м, категория на земята 
при неполивни условия:10, с местонахождение местност „АДЖО-
МАНДРА “ , с Акт за частна общинска собственост  

      № 2303 от 16.11.2018 год.
11. Поземлен имот с идентификатор 02779.18.94 , с. Барутин, 

общ. Доспат , обл. Смолян  с начин на трайно ползване:Гори и хра-
сти в земеделска земя с площ 15040 кв.м, категория на земята при 
неполивни условия:10, с местонахождение местност „АДЖ ЧУКА“, с 
Акт за частна общинска собственост         

      № 2304 от 16.11.2018 год.
12. Поземлен имот с идентификатор 02779.8.136 , , с. Бару-

тин, общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Гори и 
храсти в земеделска земя с площ 13093 кв.м, категория на земята 
при неполивни условия:10, с местонахождение местност „ГОЛЯМА 
ЛИВАДА “, с Акт за частна общинска собственост

      № 2296  от 16.11.2018 год.
13. Поземлен имот с идентификатор 02779.8.138 , с. Барутин, 

общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Гори и хра-
сти в земеделска земя с площ 360634 кв.м, категория на земята 
при неполивни условия:10, с местонахождение местност „ГОЛЯМА 
ЛИВАДА “ с Акт за частна общинска собственост

      № 2305 от 16.11.2018 год.
14. Поземлен имот с идентификатор 02779.22.138 , с. Бару-

тин, общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Гори и 

храсти в земеделска земя с площ 313642 кв.м, категория на земята 
при неполивни условия:10, с местонахождение местност „ГЪРЧИ-
ВО “, с Акт за частна общинска собственост          

      № 2292 от 16.11. 2018 год.
15. Поземлен имот с идентификатор 02779.8.148 , с. Барутин, 

общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Гори и хра-
сти в земеделска земя с площ 29189 кв.м, категория на земята при 
неполивни условия:10, с местонахождение местност „КОЗАРНИКА 
“, с Акт за частна общинска собственост      

      № 2295 от 16.11.2018 год.
16. Поземлен имот с идентификатор 02779.22.148 , с. Бару-

тин, общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Гори и 
храсти в земеделска земя с площ 22886 кв.м, категория на земята 
при неполивни условия:10, с местонахождение местност „ГЪРЧИ-
ВО“ , с Акт за частна общинска собственост           

      № 2290 от 16.11.2018 год.
17. Поземлен имот с идентификатор 02779.22.153 , с. Бару-

тин, общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Гори и 
храсти в земеделска земя с площ 46827 кв.м, категория на земята 
при неполивни условия:10, с местонахождение местност „ГЪРЧИ-
ВО “ , с Акт за частна общинска собственост          

      № 2291 от 16.11.2018 год.
18. Поземлен имот с идентификатор 02779.20.155 , с. Бару-

тин, общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Гори и 
храсти в земеделска земя с площ 45574 кв.м, категория на земята 
при неполивни условия:10, с местонахождение местност „ДОЛЕН 
ИСЕК “ , с Акт за частна общинска собственост        

      № 2301 от 16.11.2018 год.
19. Поземлен имот с идентификатор 02779.7.212 , с. Барутин, 

общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:Гори и хра-
сти в земеделска земя с площ 46924 кв.м, категория на земята при 
неполивни условия:10, с местонахождение местност „ДОЛНА БАР-
ТИНА “ ,с Акт за частна общинска собственост         

      № 2306 от 16.11. 2018 год.
20. Поземлен имот с идентификатор 41006.14.212 , с. Късак, 

общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:ПАСИЩЕ с 
площ 436608 кв.м, категория на земята при неполивни условия:10, 
с местонахождение местност „КАДЪРЧОВИЦА “ , с Акт за частна 
общинска собственост                 

      № 2289 от 16.11.2018 год.
21. Поземлен имот с идентификатор 23025.143.1 , гр. Доспат, 

общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване:ПАСИЩЕ с 
площ 42310 кв.м, категория на земята при неполивни условия:10, 
с местонахождение местност  „КАРАЙСИНОСКИ  РЪБ “ , с Акт за 
частна общинска собственост                    

      № 2287 от 16.11.2018 год.
22. Поземлен имот с идентификатор 41006.16.236 , с. Късак, 

общ. Доспат , обл. Смолян  с начин на трайно ползване:ПАСИЩЕ с 
площ 305961 кв.м, категория на земята при неполивни условия:10, с 
местонахождение местност  „ВЕЛДЖЕВО “ , с Акт за частна общин-
ска собственост                          

       № 2288 от 16.11.2018 год.
23. Поземлен имот с идентификатор 02779.17.342 , с. Бару-

тин, общ. Доспат , обл. Смолян с начин на трайно ползване: Гори и 
храсти в земеделска земя с площ 325569 кв.м, категория на земята 
при неполивни условия:10, с местонахождение местност  „СТАНИВ 
ДОЛ “ , с Акт за частна общинска собственост                        

      № 2300 от 16.11.2018 год.
Присъствали в залата –  9 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  9 общ. съветника;
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№691
Взето с Протокол №51/29.01.2019 г.
Относно: Приемане на Отчета за дейността на Общински съвет Доспат и неговите комисии за пе-

риода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.
На основание чл. 27, ал. 6  от ЗМСМА и чл. 16, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, 
Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет Доспат и неговите комисии за периода 

01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.
2. Отчетът за дейността на Общински съвет Доспат и неговите комисии за периода 01.07.2018 г. – 

31.12.2018 г. е неразделна част от настоящото Решение.
Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№692
Взето с Протокол №51/29.01.2019 г.
Относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет Доспат за периода 01.07.2018 

г. – 31.12.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 

съвет Доспат
Р Е Ш И:
Приема Отчета за изпълнение на Решенията на Общински съвет Доспат за периода 01.07.2018 г. – 

31.12.2018 г., съгласно приложената Справка за изпълнението на актовете на Общински съвет Доспат 
за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 година.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№693
Взето с Протокол №51/29.01.2019 г.
Относно: Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост на Община Доспат за 2019 година.
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, Общинския съвет  Доспат 
Р Е Ш И: 
1. Общински съвет Доспат приема Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и 

вещи общинска собственост на Община Доспат за 2019 година, Приложение №1 е неразделна част от 
настоящото Решение.

2. Настоящата Програма да се публикува на сайта на Община Доспат.
Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.

Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№694
Взето с Протокол №51/29.01.2019 г.
Относно: Прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на Община Доспат.                          
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 130л, ал. 1 от ЗПФ, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:
1. Прекратява предсрочно процедурата за Финансово оздравяване на Община Доспат, приета с 

Решение №168, взето с Протокол №10 от 23.06.2016 г., изменено с Решение №202, взето с Протокол 
№12 от 26.07.2016 г., изменено с Решение №266, взето с Протокол №18 от 15.11.2016 г.                                                     

2.  Отменя свое Решение №267, взето с Протокол №18 от 15.11.2016 г. за одобряване на Оздрави-
телната програма на Община Доспат.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№695
Взето с Протокол №51/29.01.2019 г.
Относно: Промени в Наредбата по чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗМДТ за определянето и администриране-

то на местните данъци (НОАМД) в Община Доспат.          
На основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 3, ал. 1 от Наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Община 

Доспат, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Общински 
съвет Доспат 

Р Е Ш И:
Общински съвет Доспат изменя  Наредбата по чл.1, ал.2 от ЗМДТ за определянето и администри-

рането на местните данъци на територията на Община Доспат, както следва:  
І.В Глава първа „Общи положения”, се правят следните изменения и допълнения:
$1. В чл.1, ал.1, т.9, след думата „други” се добавя „местни” и точката придобива следния вид:
т.9 други местни данъци, определени със закон. 
ІІ. В Глава втора „Местни данъци и такси”, Раздел І „Данък върху недвижимите имоти” се правят 

следните промени:
$2. Чл. 7, ал.1 се променя, както следва:
Чл.7, (1) (в сила от 01.01.2019г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните 
граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които 
според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на 
територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на спе-
циален закон.

$3. В чл.8, ал.4  се правят следните изменения и допълнения:
В ал.4, след първото изречение се добавя ново, както следва:
- При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при 
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които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползва-
не върху поземления имот или съответно част от него. 

Така ал.4 добива следния вид:
Чл.8 (4) При концесия данъчно задължен е концесионера. 

При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, 
с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е 
учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съ-
ответно част от него.

$4 Чл.9 се изменя, както следва:
Чл.9 (в сила от 01.01.2019 г.) Когато върху облагаем недвижим 

имот правото на собственост или ограниченото вещно право на 
ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответ-
но на частите си.

$5. Създава се нов чл.13а. 
Чл. 13а (1) (нова - в сила от 01.01.2019 г.) За новопостроените 

сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоата-
ция по реда на Закона за устройство на територията, собственикът 
уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местона-
хождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане 
с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) (Нова - в сила от 01.01.2020 г.) Не се подават данъчни де-
кларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, 
подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за ус-
тройство на територията. Необходимите данни за определяне на 
данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти 
в тях се предоставят на служителите от общинска администрация, 
от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб 
строеж по образец, определен от министъра на финансите. 

(3) (Нова – в сила от 01.01.2019 г.) Не се подават данъчни де-
кларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените 
вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по 
раздел трети на глава втора от ЗМДТ.

(4) (Нова - в сила от 01.01.2019 г.) За новопостроен или придо-
бит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване 
в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната 
стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето 
на данъка.

(5) (нова - в сила от 01.01.2019 г.) При преустройство и при 
промяна на предназначението на съществуваща сграда или на са-
мостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоя-
телство, което има значение за определяне на данъка, данъчно 
задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.

(6) (Нова - в сила от 01.01.2019 г.) При придобиване на имот по 
наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока от 6 месеца. 
В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наслед-
ниците или заветниците, след изтичането на 6 месечния срок, съ-
ответния служител от общинска администрация образува партида 
за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в 
общината и в регистъра на населението.

(7) (Нова - в сила от 01.01.2019 г.) Подадената декларация от 
един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съ-
собственици или ползватели.

(8) (Нова – в сила от 01.01.2019 г.) Не се изисква подаване на 
данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи 
значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината 
в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Нацио-
налната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради или в качеството й на възложител по Закона за ус-
тройство на територията. Служител от общинската администрация 
отразява служебно настъпилите промени в техническите характе-
ристики на имота.

$6. Създава се нов чл.13б. 
Чл. 13б (1) (Нова - в сила от 01.01.2019 г.) За новопостроените 

сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, 
следващ месеца, през който са завършени.

(2) (Нова - в сила от 01.01.2019 г.) При прехвърляне на собстве-
ността на имота или при учредяване на ограничено вещно право 
на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, 
следващ месеца, през който е настъпила промяната в собственост-
та или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

(3) (Нова – в сила от 01.01.2019 г.) Завършването на сграда 
или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в 
експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на 
Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по 
чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 

(4) (Нова - в сила от 01.01.2019 г.) Органите, издаващи доку-
ментите по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от тях 
на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издава-
нето им.

(5) (Нова – в сила от 01.01.2019 г.) Данъкът по ал. 1 се дължи 
и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сграда-
та в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на 
констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на тери-
торията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено 
разрешение за ползване.

(6) (Нова – в сила от 01.01.2019 г.) Лицето, упражняващо строи-
телен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета 
категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по 
чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната 
служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.

(7) (Нова – в сила от 01.01.2019 г.) Завършването на сградата 
в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за 
устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установя-
ват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът 
се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори 
констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването. 

(Тук се транспонира изцяло чл. 15 от ЗМДТ , в сила от 
01.01.2019г)

$8. Чл.17 (1) се изменя и става както следва:
Чл.17 (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на пред-

приятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната 
оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ. 

$9.  В чл.19 се създава нова алинея 3, както следва:
чл.19 (3) (в сила от 01.01.2019 г) В случай, че е установено 

деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по 
ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът  определен по чл.15 се дължи в 
пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновре-
менно са декларирани като основни жилища.

ІІІ. В Глава втора „Местни данъци и такси”, Раздел ІV „Данък 
върху превозните средства” се правят следните промени:

$10.  В чл.39 се  правят следните изменения и допълнения: 
а) алинея 2 се отменя. (в сила от 01.01.2019 г)
б) Създава се нови алинеи 3, 4 и 5, както следва:
чл.39 (3) Размера на данъка се определя от служител на об-

щинска администрация въз основа на данни от регистъра на ППС, 
поддържан от МВР и се съобщава на данъчно задълженото лице.

(4) Данните по ал.3 се предоставят от МФ на общините:
1. Ежедневно – чрез изградена функционална автоматизира-

на връзка между МФ и софтуерния продукт за администриране на 
местни данъци и такси на съответната Община за обмен на данни-
те от регистъра на ППС, поддържан от МВР или

2. Ежемесечно – на електронен носител 
(5) Алинея 3 не се прилага когато:
1. ППС е придобито по наследство;
2. ППС е собственост на повече от едно лице;
3.Собственикът/собствениците на ППС няма/нямат постоянен 

адрес, собствено седалище на територията на страната;
4. Са налице, основания за предявяване право на освобожда-

ване от данък;
5. Са налице основания за ползването на данъчни облекчения, 

с изключения на данъчни облекчения по чл.59, ал.2 и 3 от ЗМДТ, 
когато в регистъра по ал.1 има данни за екологичната категория 
на ПС или са налице основания за удостоверяване на ЕК – Евро1, 
Евро2, Евро3, Евро4, Евро6 и ЕЕV.

$11.  Чл.40 се изменя, както следва:
Чл.40 Собствениците на превозни средства с изключение на 

случаите по чл.39, ал.3, декларират пред общината по постоянен 
адрес, съответно седалище, притежаваните от тях ПС в 2-месечен 
срок от придобиването им. За ПС, които не са регистрирани за дви-
жение в страната 2-месечният срок започва да тече от датата на 
регистрацията им за движение. При придобиване на ПС по наслед-
ство декларацията се подава в срока по чл.32 от ЗМДТ.

$12.  Чл.41 (1) се изменя, както следва:
Чл.41 (1) (в сила от 01.01.2019 г.) За леки и товарни автомо-

били с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 
т, годишният данък се състои от два компонента – имуществен и 
екологичен и се определя по следната формула:

ГДПС=ИмК х ЕК
където:
ГДПС е годишния размер на данъка върху превозните сред-

ства за леки и товарни автомобили с технически допустима макси-
мална маса не повече от 3.5 т.

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1 
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2 
Т.1 Имуществения компонент се определя от стойността на 

данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с ко-
ефицент в зависимост от годината на производство на автомобила 
по следната формула:

ИмК=СkW x Кгп
където:
CkW е частта на стойността на данъка в зависимост от мощ-

ността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя 
и размера на данъка определен в следните ставки:

1. До  55 kW включително - 0,80 лв. за 1kW
2. Над 55 kW до 74kW включително – 0,90 лв. за 1kW;
3. Над 74 kW до 110kW включително - 1,30 лв. за1kW;
4. Над 110 kW до 150kW включително -  1,40 лв. за1kW;
5. Над 150 kW до 245kW включително  -  1,60 лв. за1kW;
6. Над 245 kW -  2,10 лв. за 1kW.
Кгп е коригиращ коефицент за годината на производство на ав-

томобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително и 
годината на производство Коефицент

Над 20 години 1.1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1.3
Над 5 до 10 години включително  1.5
До 5 години включително 2.3

Т.2 ЕК се определя в зависимост от екологичната категория  на 
автомобила в следните размери както следва:

Екологична категория Коефициент
Без екологична категория, Евро 1 и Евро 2 1,25
Евро 3 1,05
Евро 4 0,90
Евро 5 0,70
Евро 6 и ЕЕV 0,50

$13.  Чл.41, ал.2 се изменя, като текста придобива следния 
вид:

Чл.42 (2) (в сила от 01.01.2019 г.) Данъка за ремаркета за леки 
и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не 
повече от 3.5 т е в следните размери: 

1. товарно ремарке – 8,00 лв.;  
2. къмпинг ремарке – 15.00 лв.
$14.  Чл.41, ал.4 се изменя, както следва:
Чл.41 (4) Данъка за триколесно превозно средство определе-

но в чл.4 от Регламент /ЕС/ №168/2013г. на Европейския парла-
мент и на Съвета от 15.01.2013г. относно одобряването и надзора 
на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства /ОВ-
L60/02.03.2013г./ наричан по нататък  „Регламент /ЕС/ №168/2013” 
на базата на общото тегло е в размер както следва:

1. До 400 кг. включително – 6.00 лв.;
2. Над 400 кг. – 9.00 лв.
$15. Чл.41, ал.6 се изменя, както следва:
Чл.41 (6) (в сила от 01.01.2019 г.) Данъкът за товарен автомо-

бил с технически допустима максимална маса над 3,5 тона, но не 
повече от 12 тона е в размер на 15.00 лв. за всеки започнати 750 кг 
товароносимост.

$16. Чл.41, ал. 8 се изменя, както следва:
Чл.41 (8) Данъка за специализирани строителни машини  (бе-

тоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални ав-
томобили, без тролейбусите, е в размер на 250.00 лв.

$17. Чл.41, ал.9 се изменя, както следва:
Чл.41 (9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 

тона е в размер на 200.00 лв.
$18. Чл.41, ал.12 се изменя, както следва:
Чл.41 (12) данъкът за моторни шейни и четириколесни пре-

возни средства определен в чл.4 от Регламент/ЕС/№168/2013 е в 
размер на 100.00 лв. 

$19. В чл.41 се създава нова ал.14
Чл.41 (14) (в сила от 01.01.2019 г.) Когато в регистъра по чл. 54, 

ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превоз-
но средство, се приема, че превозното средство е без екологична 
категория.

$20. В чл.44, се правят следните изменения и допълнения:
а) Досегашния текст става ал.1 и се променя както следва:
Чл.44 (1) Освобождават се от данък превозни средства по 

чл.58, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ, както следва:
1. държавните и общинските органи и организации на бюджетна 

издръжка, които са със специален режим на движение, линейки и 
пожарни на други лица, както и на Държавна агенция „Технически 
операции“ за изпълнение на дейностите, определени със закон;

2. дипломатическите представителства и консулства при усло-

вията на взаимност;
3. българският Червен кръст, когато се използват за целите на 

организацията;
4. лекият автомобил - собственост на лице с намалена рабо-

тоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. 
см и с мощност до 117,64 kW.

5. освобождават се от данък електрическите автомобили, мо-
тоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства 
категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 
168/2013.

б) Създава се нови ал.2, 3 и 4, както следва:
чл. 44. (2) (в сила от 01.01.2019 г.)  При прехвърляне на собстве-

ността на превозното средство новият собственик не заплаща да-
нъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на 
календарната година.

(3) (в сила от 01.01.2019 г.) За превозните средства, на които е 
прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ 
месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите 
на обявено за издирване превозно средство регистрацията се пре-
кратява след подадено писмено заявление от собственика в съот-
ветното звено „Пътна полиция“ по месторегистрация на превозното 
средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за 
които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за 
разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регис-
трацията им за движение и представяне на удостоверение за пре-
даване за разкомплектуване.

(4) (в сила от 01.01.2019 г.) Алинея 3 не се прилага и данъкът 
се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно пре-
кратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пъ-
тищата, и за превозните средства със служебно прекратена регис-
трация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които 
не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти 
– БДС 15980 и БДС ISO 7591.

$21. В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:
а) ал.1 се отменя. (в сила от 01.01.2019 г.)
б) ал.2 се изменя, както следва:
чл.45 (2) (в сила от 01.01.2019 г.) За мотопеди и мотоциклети 

с мощност на двигателя до 74kW включително и съответстващи на 
екологична категория Евро 4  данъка се заплаща с 20 на сто нама-
ление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи 
от Евро 4 - с 60 на сто намаление от определения в чл.41, ал.3 от 
тази Наредба.

в) Алинея 3 се изменя, както следва:
чл.45 (3) (в сила от 01.01.2019 г.) За автобусите, товарните ав-

томобили с технически допустима максимална маса над 3.5 тона, 
влекачите за ремаркета и седловите влекачи с двигатели съответ-
стващи на ЕК „Евро 4”, данъка се заплаща с 20 на сто намаление, а 
за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6 и ЕЕV” с 50 на сто нама-
ление от определения по чл.41, ал.5, 6, 7 и 13 данък.

г) Алинея 4 се изменя, както следва:
чл.45 (4) (в сила от 01.01.2019 г.) Когато в регистъра по чл.39, 

ал.3 няма данни за ЕК на моторното превозно средство, се приема, 
че превозното средство е без екологична категория.

$22. Чл.47 се изменя, както следва:
Чл.47. (в сила от 01.01.2019 г.) Данъкът се внася в приход на 

бюджета на общината по постоянен адрес, съответно  седалище 
на собственика, а в случаите по чл.54, ал.5 от ЗМДТ в приход на 
общината по регистрация на превозното средство.

ІV. Упълномощава кмета на Община Доспат да отрази проме-
ните в Наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ , за определянето и адми-
нистрирането на местните данъци на Община Доспат. 

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№696
Взето с Протокол №51/29.01.2019 г.
Относно: Приемане на Бюджета на Община Доспат за 2019 

година.
На основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2, ал. 3, ал. 5 и чл. 39 от Зако-
на за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 
2018 г., ПМС №332/2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018г. и На-
редбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогно-
за за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 
приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 
Доспат, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
1.Приема Бюджета на Община Доспат за 2019 г. както следва:
1.1 По приходите в размер на 10 841 810 лв. съгласно Прило-

жение №1 , в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер 

на 5 095 445 лв. , в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 

578 549 лв.;
1.1.1.2. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 517 768 лв., 

разпределен както следва: 
- от училища                                                                           352 884 лв. 
- от детски градини                                                                  52 020 лв. 
- от център за обществена подкрепа                                          110 лв. 
- от дневен център за деца с увреждания                            1 100 лв. 
- от читалища -                                                                           2 572 лв. 
- от субсидия за пътнически превози –                               23 725 лв.
- целеви средства за Капиталови разходи -                      85 357 лв.
 1.1.1.3.  Средства на разпореждане    -                          872 лв.     

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на          5 746 365 лв., 
в т.ч

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на                            557 000 лв.;
1.1.2.2.  Неданъчни приходи в размер на            1 427 930 лв. 
1.1.2.3. Погашения на банкови заеми                         100 000 лв.
1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 784 900 лв. , 

в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общин-
ски пътища в размер на 84 200 лв.

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дей-
ности в размер на 302 800 лв.

1.1.2.6. Предоставени трансфери в размер на             -30 000 лв. 
1.1.2.7. Получени трансфери в размер на   305 359 лв. – отчис-

ления по ЗУО.  
1.1.2.8. Възстановяване на временни заеми от чужди средства 

в размер на - 114 913 лв.
1.1.2.9. Друго финансиране в размер на 519 953 лв., - отчисле-

ния по ЗУО и заем.
1.1.2.10. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 3 060 036 лв. 
1.1.2.11. Внесен на ДДС и Данък върху разходите на БП в раз-

Решения на Общински съвет Доспат
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мер на - 50 000 лв.
1.1.2.12. Възстановени.вр.безлихв.заемна  - 916 700 лв.
1.2. По разходите в размер на 10 841 810 лв., разпределени 

по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение 
№2-1, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 095 445 
лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на 5 606 365 лв.
1.2.3. Дофинансиране със собствени приходи и/или от израв-

нителна субсидия 140 000 лв.
1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по 

бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане 
към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи за 
2019 г. в размер на 3 769 442  лв. по обекти и източници на финан-
сиране, съгласно Приложение №3.

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капи-
талови разходи в размер на 302 800 лв.

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани със 
собствени приходи от постъпления от продажба на общински нефи-
нансови активи в размер на 140 617 лв.

2.3. Приема разпределението на преходния остатък за капита-
лови разходи в размер на 3 326 025 лв.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2019г., без звената 
от системата на народната просвета, които прилагат системата на 
делегирани бюджети и определя:  

3.1.Разпределянето на плановите разходи за заплати за 2019 
г., съгласно Приложение №5.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както 
следва за:

4.1. Средства за членски внос в размер на - 2 700 лв.
4.2. Помощи по решение на общински съвет - 20 000 лв.
4.3. Субсидии за :
4.3.1. Читалища – 97 472 лв. /държавна субсидия/, разпределе-

на от комисия по чл.23, ал.1 от ЗНЧ /Приложение №6/.
4.3.2. Средства за спортни мероприятия и спортните бази в 

размер на 76 500 лв. /местни дейности/
4.3.3. Средства за „други дейности по културата” в размер на 5 

000 лв. /местни дейности/
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. Социално-битови в размер до 3%  върху плановите сред-

ства за работна заплата на заетите по трудови възнаграждения;
5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в 

размер на 5 257 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на об-

щински съвет в размер на 2 628 лв.
6. Утвърждава Поименен списък на педагогическия персонал 

в делегираните от държавата  дейности, във  функция „Образова-
ние”, които имат право на заплащане на част от транспортните раз-
ходи, за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, 
съгласно ЗДБРБ за 2019 г. за изм. и доп. на ЗНП, съгласно Прило-
жение №7. 

7. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Озеленя-
ване,благоустройство и чистота – Доспат”, съгласно Приложение 
№8. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за сред-
ства от ЕС в размер, съгласно Приложение №9.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 
дейности с показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за 2019 и 
2020 г., съгласно Приложение №10.

10. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кре-
дити през 2019 г.,които  прилагат системата на делегирани бюдже-
ти, съгласно Приложение №11.

11. Определя Максималния размер на общински дълг за 2019 г. 
съгласно Приложение №12, както следва:

11.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2019 г. в 
размер на 1 200 000 лв. 

11.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 
2019 г. в размер на 584 240 лв.

11.3. Максимален размер на номинала на общинските гаран-
ции, които могат да бъдат  издадени през 2019 г., както и размерът 
им към края на годината е 89 095 лв. 

12. Определя максималния размер на новите задължения за 
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. в размер 5 
013 033 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разхо-
ди, които могат да бъдат поети през 2019 г. в размер на 4 500 000 
лв.

14. Определя размера на просрочените задължения за 2018 г., 
които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 г. в размер на 277 
972 лв., съгласно Приложение №13.

15. Определя размера на просрочените вземания, които се 
предвижда да бъдат събрани

през 2019 г. в размер на 380 967 лв.
16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенси-

рани промени:
16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не 
се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности 
и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените раз-
ходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да 
изменя общия размер на разходите.

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за 
непредвидени и/или неотложни разходи. 

17. Възлага на кмета: 
17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпореди-

тели с бюджет. 
17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредите-

ли с бюджет. 
17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесе-

чия и да утвърди разпределението.
17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение 

на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и 
да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване 
на бюджетните разходи.

17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в три-
месечните отчети и обяснителните записки към тях.

17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от 
Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие 
с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихве-
ни заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за 
авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със 
средства от Европейския съюз и по други международни програми, 
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от 

общинския бюджет.
18.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя 

или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с ус-
ловията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 
2019 година.

18.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват 
изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

18.3. При предоставянето на средства от сметките за средства 
от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.

18.4. Във всички останали случаи, при възникване на потреб-
ност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на 
общината внася предложение за предоставянето им по решение 
на Общинския съвет.

19. Упълномощава кмета:
19.1. Да ползва временно свободни средства от бюджета на 

общината и от сметките за чужди средства, за текущо финансиране 
на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, 
при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на 
делегираните от държавата дейности в определените им размери, 
както и на местните дейности, и се спазват относимите  за общини-
те фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначение-
то на средствата в края на годината.

19.2. Да разработва и възлага подготовката на общински 
програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със 
средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и 
на други донори, по национални програми и от други източници, за 
реализиране на годишните цели на общината с цел изпълнение на 
общинския план за развитие. 

19.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и 
други източници за финансирани и за съфинансиране на общински 
програми и проекти.

19.4. Дава съгласие, временният недостиг на средства по из-
вънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативни-
те програми, да се покрива от временни безлихвени заеми от бю-
джетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяване-
то им от Управляващия орган.

20. Приема размерът на заплатите за местни дейности, съ-
гласно Приложение №2-1.

21. На основание чл. 5 ал. 16 от ПМС № 67/14.04.2010 г., опре-
деля индивидуалния размер на основните месечни заплати, както 
следва:

21.1 -  на кмета на община Доспат в размер на 2 200 лв.;
21.2 – на заместник кмета на община Доспат в размер на 75 % 

от заплатата на кмета;
21.3 – на кметовете на кметства в размер на 830 лв. 
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане 

на бюджета на общината /Приложение №4/. 
23. Приема за сведение състоянието и прогнозното изменение 

на показателите по чл. 130а от ЗПФ. /Приложение №14/
24. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финанси-

рани от общинския бюджет да разработят и предоставят в срок до 
31.03.2019 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от ОБС 
бюджет.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№697
Взето с Протокол №51/29.01.2019 г.
Относно: Промени в щатното и длъжностно разписание на Об-

щинска администрация Доспат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 2, т. 3 и  

чл. 14, ал. 2  от ЗВОПС,  чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН, във връзка с чл.15, 
ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
І. Общински съвет Доспат изменя длъжностното и щатно раз-

писание на служителите в Община Доспат, в частта за общинска 
администрация, както следва:

1. В Раздел ІІ „Служители пряко подчинени на Кмета” се създа-
ват нови щатни бройки, както следа:

- Вътрешен одитор – 2 (две) щ. бр.  
2. В Раздел ІV „Специализирана администрация”, в Отдел „Ев-

ропейски програми и стратегическо планиране, и обществени по-
ръчки” се закриват длъжностите, както следва:

-  Специалист „Програми и проекти”   - 2 (две) щ. бр.
3. В Раздел ІV „Специализирана администрация”, Отдел „Обра-

зование, култура и социални дейности” се създава 1 (една) щатна 
бройка – Секретар на МКБППМН. 

4. В Раздел ІІІ „Обща администрация”, Отдел „Финанси” се за-
крива 1 (една) щатна бройка - Специалист „Човешки ресурси”. 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Доспат, да отрази проме-
ните в Длъжностното и щатно разписание на Общинска админи-
страция Доспат.  

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
                „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№698
Взето с Протокол №51/29.01.2019 г.
Относно: Удължаване срока за възстановяване на отпуснат 

временен безлихвен заем от Министерството на финансите на Об-
щина Доспат в размер на 916 700 лв.

На основание чл. 21, ал.1, т. 6, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 103, 
ал. 4 от ЗПФ, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
Общински съвет Доспат упълномощава Кмета на Община Дос-

пат, да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите, за 
удължаване на срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен 
заем в размер на  916 700 лв., на основание чл. 103, ал. 4 от ЗПФ. 

Присъствали в залата –  10 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  10 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№699
Взето с Протокол №51/29.01.2019 г.
Относно: Осигуряване на допълнителни финансови средства 

за транспорт на болни нуждаещи се от хемодиализа за 2019 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното са-

моуправление и местната администрация, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Доспат задължава Кмета на Община Дос-

пат, да ползва  средства за транспорт на пациенти нуждаещи се от 
хемодиализа за 2019 г., в размер на 7 080 лв. предвидени в Дейност 
469 „Други дейности по здравеопазването”, параграф 10-20. 

2. Упълномощава Кмета на Община Доспат, да сключи договор 
с фирма „Транспомед” ЕООД гр. Гоце Делчев, за дофинансиране 
на транспорта на пациентите от Община Доспат нуждаещи се от 
хемодиализа за 2019 г. в размер на 7 080 лв. 

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№700
Взето с Протокол №51/29.01.2019 г.
Относно: Искане на авансово плащане от Сдружение „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърни-
ца” подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 
за местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020г., съгласно Споразумение за  изпълнение на стратегия за во-
дено от общностите местно развитие № РД50-156 от 21.10.2016г. и 
Заявление № 19-19-2-01-40/27.09.2018 г.                                                      

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА 
и чл. 28, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Наредба №1 от 22 януари 2016 г. на МЗХ 
за прилагане Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за разви-
тие на селските райони 2014-2020г. и Споразумение №РД50-156 
от 21.10.2016г. на Сдружение „Местна инициативна група Високи 
Западни Родопи - Борино – Доспат - Сърница” за изпълнение на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие, Общинския 
съвет Доспат 

Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Доспат да подпише Запис 

на Заповед без протест и без разноски, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 99 586,32 лева (деветде-
сет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест лева и тридесет 
и две стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на 
авансово плащане по Заявление №19-19-2-01-40/27.09.2018г. по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 
Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие”, съгласно Споразумение №РД50-156 
от 21.10.2016г. на Сдружение „Местна инициативна група Високи 
Западни Родопи- Борино – Доспат-Сърница” за изпълнение на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие. 

2. Възлага на Кмета на Община Доспат да предостави подпи-
саната Запис на заповед на Адалберт Ферев  - Председател на ко-
лективния управителен орган на Сдружение „МИГ Високи Западни 
Родопи – Борино – Доспат - Сърница”, необходима за получаване 
на авансовото плащане по Заявление №19-19-2-01-40/27.09.2018г. 
от ДФ „Земеделие”. 

Присъствали в залата –  10 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  10 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№701
Взето с Протокол №51/29.01.2019 г.
Относно: Разрешение за изработка на ПУП-ИПР. Сключване 

на предварителен договор с „Долев Комерс” ЕООД, по реда на чл. 
15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изработен ПУП-ИПР за ПИ 
23025.502.700 и 23025.502.7021, УПИ VІ-700, 7021 в кв.43 на гр. 
Доспат.                                                                                

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, 
чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Общинския съвет Доспат 

Р Е Ш И:
1. Общински съвет Доспат променя собствеността на 40 кв.м от 

имот №23025.502.7021 по КККР на гр. Доспат от публична в частна 
общинска собственост.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие за сключване на 
предварителен договор с „Долев Комерс” ЕООД, по реда на чл. 15, 
ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да сключи предва-
рителен договор с „Долев Комерс” ЕООД за продажбата на 40 кв.м 
от имот №23025.502.7021, участващи в новообразуваното УПИ VІ-
700; 7021 в кв.43 на гр. Доспат, целият с площ от 280 кв.м (двеста и 
осемдесет кв.м), на пазарна цена от 4 000 лв. (четири хиляди лв.) 
без ДДС.

4. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички 
необходими законосъобразни действия по т.1, 2 и 3, както и след 
плащане на цената, одобряване на ПУП-ИПР, промяна в СГКК, да 
сключи и окончателен договор.   

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№702
Взето с Протокол №51/29.01.2019 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост на собстве-

ника на законно построена сграда в имота.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 

във връзка с чл. 48, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общин-
ския съвет Доспат 

Р Е Ш И:
1. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Дос-

пат да продаде на Исмет Дурсунов Чаушев имот №23025.502.347, 
за който имот е отредено УПИ ХVІІІ-347, кв.31 на гр. Доспат, актуван 
с АОС №2279/06.11.2018 г., целият с обща площ от 879 кв.м (осем-
стотин седемдесет и девет кв.м), на пазарна цена от 4 483.00 лв. 
(четири хиляди четиристотин осемдесет и три лв.) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички 
законосъобразни действия по продажбата на имота по т.1.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.

Решения на Общински съвет Доспат
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Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.

Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат
Р Е Ш Е Н И Е
№703
Взето с Протокол №51/29.01.2019 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост на собстве-

ника на законно построена сграда в имота.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 

във връзка с чл. 48, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общинския 
съвет Доспат 

Р Е Ш И:
1. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община 

Доспат да продаде на Александър Соколов Кехайов, имот с пл. сн. 
№157, участващ в УПИ І-157; 261, кв.37 на с. Късак, актуван с АОС 

№2286/13.11.2018 г., целият с обща площ от 440 кв.м (четиристотин и 
четиридесет кв.м), на пазарна цена от 2 116.00 лв. (две хиляди сто и 
шестнадесет лв.) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички 
законосъобразни действия по продажбата на имота по т.1.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№704
Взето с Протокол №51/29.01.2019 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост на собстве-

ника на законно построена сграда в имота.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 

във връзка с чл. 48, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общинския 
съвет Доспат 

Р Е Ш И:
1. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Дос-

пат да продаде на Димитър Асенов Хаджиев, УПИ І-35, кв.9 на с. Къ-
сак, актуван с АОС №2316/17.12.2018 г., целият с обща площ от 500 
кв.м (петстотин кв.м), на пазарна цена от 2 405.00 лв. (две хиляди 
четиристотин и пет лв.) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички 
законосъобразни действия по продажбата на имота по т.1.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№705
Взето с Протокол №52/08.02.2019 г.
Относно: Разрешение за изработка на Проект на ПУП-ИПР за УПИ ІІІ, кв.2 на гр. Доспат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11  от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат дава съгласие Кметът на Община Доспат да изработи ПУП-ИПР за УПИ 
ІІІ в кв.2 на гр. Доспат.

2. Общински съвет Доспат на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, одобрява Задание по чл. 125 от 
ЗУТ, с което задание се предвижда УПИ ІІІ, кв.2 на гр. Доспат от Общежитие да стане за Обществено 
обслужване.

Присъствали в залата –  8 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  8 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№706
Взето с Протокол №52/08.02.2019 г.
Относно: Отмяна на Наредбата за изграждане, опазване и стопанисване на зелената система на 

Община Доспат, приета с Решение №390 от 26.05.2017 г. на Общински съвет Доспат.
   На основание чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от ЗНА и чл. 76,  ал. 3 от 

АПК, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:
Общински съвет Доспат отменя Наредбата за изграждане, опазване и стопанисване на зелената 

система на Община Доспат, приета с Решение №390 от 26.05.2017 г. на Общински съвет Доспат.
Присъствали в залата –  8 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  8 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№707
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Годишен отчет за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

по реда на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА.
На основание чл. 44, ал. 5  от ЗМСМА, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат приема Годишния отчет на Кмета на 
Община Доспат за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. в изпълнение 
на Програмата за управление на Мандат 2015 – 2019 година.

2. Годишния отчет на Кмета на Община Доспат за периода 
01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. в изпълнение на Програмата за управле-
ние на Мандат 2015 – 2019 година е неразделна част от настоящото 
Решение.

Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№708
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Програ-

мата за управление на отпадъците на територията на Община Дос-
пат (2016-2020) за 2018 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, 
ал. 8 и ал. 9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Общински 
съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                        
1. Приема Годишния отчет на Кмета на Община Доспат за изпъл-

нение на дейностите от Програмата за управление на отпадъците 
през 2018 година.

2. Отчета за изпълнение на Програмата за управление на отпа-
дъците на територията на Община Доспат (2016-2020) за 2018 годи-
на е неразделна част от настоящото Решение.

Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
„против”                - няма;       
„въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№709
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия 

за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непъл-
нолетни в Община Доспат през 2018 година.

На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противооб-
ществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общинския съвет  
Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                                                               
1. Общински съвет Доспат приема Отчета за дейността на Мест-

ната комисия за борба срещу противообществените прояви на мало-
летни и непълнолетни в Община Доспат през 2018 година.

2. Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу про-
тивообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община 
Доспат през 2018 година е неразделна част от настоящото Решение.

Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№710
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Доспат 2014-2020 г. за 2018 
година.                                                                                

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 24, т. 4  от ЗРР и 
чл. 91 от ППЗРР, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                         

1. Общински съвет Доспат одобрява Годишния доклад за наблю-
дение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Доспат за 2018 година.  

2. Копие от Решението и Годишния доклад да се изпратят на 
председателя на Областния съвет за развитие гр. Смолян.     

Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№711
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Приемане на Годишен план за паша, съгласие за пре-

доставяне на мери, пасища и ливади за общо  и индивидуално полз-
ване и правила за ползването им през 2019 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 и в изпълнение на изискванията на чл. 37и 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Об-
щински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                         
1. ПРИЕМА Годишен план за паша на общинските пасища, мери 

и ливади през стопанската 2018- 2019 г., съгласно Приложение №1.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне през 2019 г. на пасища, 

мери и ливади от Общинския поземлен фонд на Община Доспат как-
то следва:

2.1. Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд 
се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 от ЗСПЗЗ 
на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информа-
ционна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните 
животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери 
и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоста-
вят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, 
както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, Държавния 
поземлен фонд, Общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 
3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

2.2. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между право-
имащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответ-
ното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни 
селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или полз-
вани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 
10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория 
и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета ка-
тегория.

2.3. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския 
поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се 
допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ. Търговете се провеждат от Областната дирекция „Земеделие“ 
– за земите от Държавния поземлен фонд, и от кмета на общината – 
за земите от Общинския поземлен фонд. Договорите се сключват за 
една стопанска година.

2.4. Останалите след провеждане на търга свободни пасища, 
мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни сел-
скостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги под-
държат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, опреде-
лен в Правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за 
една стопанска година.

2.5. Пасищата, мерите и ливадите за общо ползване се ползват 
безвъзмездно от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

3. ОПРЕДЕЛЯ правилата за ползване на пасища, мери и ливади 
от Общинския поземлен фонд. ( Приложение №1)

4. ОПРЕДЕЛЯ задълженията на общината и на ползвателите за 
поддържането на пасищата, мерите и ливадите от Общинския по-
землен фонд.

4.1. Общината се задължава:
- да осигури безпрепятствено ползване на предоставените об-

щински пасища, мери и ливади от местното население за пашуване 
на притежаваните от тях животни;

- да предоставя периодична информация и методически указа-
ния на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддър-
жане и опазване на пасищата, мери и ливадите.

4.2. Ползвателите се задължават:
4.2.1. Да ползват и поддържат общинските пасища, мери и лива-

ди според Годишния план за паша през 2019 г.
4.2.2. Да осигуряват стриктното прилагане на технологични и ор-

ганизационни мероприятия относно:
- повърхностно подобряване на терена;
- подобряване на пасищата, мерите и ливадите чрез оптимизи-

ране на минералното торене;
- органично торене на пасищата, мерите и ливадите;
- борба с плевелите и вредната растителност;
- подсяване на деградирали пасища, мери и ливади;
- основно подобряване на пасища, мери и ливади при нископ-

родуктивни естествени тревостои със силно влошен тревен състав;
- напояване на пасищата, мерите и ливадите /там където има 

условия за напояване/;
- поддържане на пасищата, мерите и ливадите чрез традицион-

ните земеделски практики /паша и/или косене;
- рационално и щадящо използване на пасищата, мерите и ли-

вадите.
4.2.3. Поддържането на пасищата, мерите и ливадите в добро 

земеделско и екологично състояние за общо и индивидуално ползва-
не е за сметка на ползвателите.

5. ОПРЕДЕЛЯ размера и местоположението на мерите и паси-
щата за общо и индивидуално ползване в зависимост от броя и вида 
на отглежданите пасищни животни на територията на съответното 
землище. (Приложение №2)

6. ОПРЕДЕЛЯ мерите, пасищата и ливадите за индивидуално 
ползване за стопанската 2018 – 2019 г. (Приложение №2)

7. В изпълнение на изискванията на чл. 37о, ал. 5 от ЗСПЗЗ, 
прилагам списък с броя и вида на отглежданите пасищни животни на 
територията на Община Доспат. (Приложение №3)

8. Възлага на Кмета на Община Доспат да извърши всички 
действия по изпълнение на настоящото решение.

Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№712
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Кандидатстване на Община Доспат по Оператив-

на програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2” 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 
ЗМСМА и във връзка с изпълнение на Стратегията за развитие на 
социалните услуги в община Доспат 2016 – 2020 г., Общински съвет 
Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                          
1. Общински съвет Доспат одобрява Община Доспат да канди-

датства и подаде съвместно проектно предложение с Община Девин 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  2014-
2020 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за въз-
растни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.

2. Общински съвет Доспат одобрява партньорството с Община 
Девин (Община Девин – водеща организация, Община Доспат – парт-
ньор) по проекта, съгласно ЗМСМА.

3. Общински съвет Доспат упълномощава Кмета на Община 
Доспат да предприеме необходимите действия по подготовка и кан-
дидатстване с проектно предложение.

Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№713
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Издаване на Запис на Заповед от Община Доспат в 

полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Дого-
вор №21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г., по подмярка 7.2 на мярка 7 за 
Проект „Реконструкция и рахабилитация на водоснабдителни систе-
ми и съоръжения на територията на Община Доспат”, сключен между 
Община Доспат и ДФ „Земеделие”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА и Договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна 

Решения на Общински съвет Доспат
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финансова помощ №21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г., по подмярка 
7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция и рахабилитация на во-
доснабдителни системи и съоръжения на територията на Община 
Доспат”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Доспат, седали-
ще и адрес на управление 4831 гр. Доспат, обл. Смолян, ул. „Първи 
май” №3, ЕИК по БУЛСТАТ 000614906, идентификационен номер 
по ДДС №BG 000614906, представляван от Елин Асенов Радев, Об-
щински съвет Доспат

Р Е Ш И:                                                                     

1. Упълномощава Кмета на Община Доспат да подпише Запис 
на Заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 154 299.76 лв. (сто петде-
сет и четири хиляди двеста деветдесет и девет лв. и седемдесет и 
шест ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово 
плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ №21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 
7 за Проект „Реконструкция и рахабилитация на водоснабдителни 
системи и съоръжения на територията на Община Доспат”, сключен 
между Община Доспат и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на Кмета на Община Доспат да подготви необходи-
мите документи за получаване на авансовото плащане по договор 
№21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Зе-
меделие”.

Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№714
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Издаване на Запис на Заповед от Община Доспат в 

полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС 
по Договор №21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г., по подмярка 7.2 на 
мярка 7 за Проект „Реконструкция и рахабилитация на водоснабди-
телни системи и съоръжения на територията на Община Доспат”, 
сключен между Община Доспат и ДФ „Земеделие”. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА и Договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ №21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г., по подмярка 
7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция и рахабилитация на во-
доснабдителни системи и съоръжения на територията на Община 
Доспат”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Доспат, седали-
ще и адрес на управление 4831 гр. Доспат, обл. Смолян, ул. „Първи 
май” №3, ЕИК по БУЛСТАТ 000614906, идентификационен номер 
по ДДС №BG 000614906, представляван от Елин Асенов Радев, Об-
щински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                          
1. Упълномощава Кмета на Община Доспат да подпише Запис 

на Заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 30 859.95 лв. (тридесет 
хиляди осемстотин петдесет и девет лв. и деветдесет и пет ст.) за 
обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане 
на ДДС по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ №21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 
7 за Проект „Реконструкция и рахабилитация на водоснабдителни 
системи и съоръжения на територията на Община Доспат”, сключен 
между Община Доспат и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на Кмета на Община Доспат да подготви необходи-
мите документи за получаване на авансовото плащане по договор 
№21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Зе-
меделие”.

Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№715
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Участие на Община Доспат в редовно заседание на 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян 
на 07.03.2019 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 198е, ал. 3 и ал.5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от 
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водо-
снабдяване и канализация, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:                                                                      

I. Общински съвет Доспат дава мандат на кмета на Община 
Доспат, в качеството му на представител на общината в Асоциация 
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 
и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, за представяне на позицията на 
общината по точките от Дневния ред на предвиденото за 07.03.2019 
г. заседание, както следва:

1. Дава мандат на кмета на Община Доспат за представяне по-
зицията на общината при обсъждане на Отчета за изпълнението на 
бюджета на Асоциацията по ВиК – Смолян за 2018г. и да приеме 
така представеният отчет.

2. Дава мандат на кмета на Община Доспат за представяне 
позицията на общината при обсъждане на Отчета за дейността на 
Асоциацията по ВиК – Смолян за 2018 г. и да приеме така предста-
веният отчет.

3. Дава мандат на кмета на Община Доспат за представяне по-
зицията на общината при обсъждане на Отчета за изпълнението 
на подробната инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – гр. Смо-
лян и за реализираните инвестиции в активи публична държавна 
и публична общинска собственост през 2018 г. и да приеме така 
представеният отчет.

4. Дава мандат на кмета на Община Доспат за представяне 
позицията на общината при обсъждане на Проекта на бюджет на 
Асоциацията по ВиК – Смолян за 2019 г., на основание чл. 20, ал. 3 
от ПОДАВК и да приеме така представения проект.

5. Дава мандат на кмета на Община Доспат за представяне по-
зицията на общината при обсъждане на Подробна инвестиционна 
програма на „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян за 2019 г. и да приеме така 
представената Подробна инвестиционна програма.

6. Други.
II. При невъзможност кметът на Община Доспат да участва в 

заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обосо-
бената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – гр. Смолян, което ще се проведе на 07.03.2019 г., Общин-
ски съвет Доспат упълномощава г-н Сельошев за представител на 
общината, който да участва в заседанието и да изрази горепосоче-
ната позиция.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№716
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработка 

на ПУП-ИПР за кв.50 на с. Любча, Община Доспат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

124а, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, Общинския съвет Доспат 
Р Е Ш И:
                                                                            
1. Общински съвет Доспат разрешава на Община Доспат да 

изработи ПУП-ИПР за кв.50 на с. Любча. Проектът да се изработи 
от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на На-
редба №8 от 14.06.2001 година за обема и съдържанието на устрой-
ствените схеми и планове и Наредба №7 от 22.12.2003 година за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствеуни зони.

2. Общинскисъвет Доспат одобрява Задание за изработка на 
ПУП-ИПР за кв.50 на с. Любча, Община Доспат.

3. Контрол по настоящото Решение възлагам на Главния архи-
тект на Община Доспат.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№717
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Одобряване на ПУП-ПП на Обект: „Изграждане на 

Пречиствателна станция и тръбопровод с точка на заустване”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 

ЗУТ, Общинския съвет Доспат 
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат одобрява Подробен устройствен 
план – парцеларен план за обект: „Изграждане на Пречиствателна 
станция и тръбопровод с точка на заустване”.

2. Настоящото Решение да се публикува в Държавен вестник в 
седем дневен срок.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
                     „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№718
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Сключване на предварителен договор на основание 

чл. 40, ал. 2, т. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗОС и чл. 15, 
ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. 

На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 40, ал. 2, т. 3 от ЗОС, чл. 
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗОС и чл. 15, 
ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Общинския съвет Доспат 

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат обявява от публична в частна об-
щинска собственост част от имот №23025.501.974 с площ от 186,5 
кв.м., участващ в Новообразуваното УПИ …. в кв.23 на гр. Доспат 
и част от имот № 23025.501.1156, с площ от 154,5 кв.м. участващ в 
Новообразуваното УПИ …. в кв.23 на гр.Доспат.

2. Общински съвет Доспат  включва в ПУРИОВ – ОС на ОД 
през 2019 година, Раздел В. Имоти, които Община Доспат има на-
мерение да придобие: 341 кв.м от имот с идент.№23025.501.970. 
Създава в ПУРИОВ – ОС на ОД през 2019 година, Раздел Г. Имоти в 
урбанизирана територия, които Община Доспат има намерение да 
замени: 154,5 кв.м от имот №23025.501.1156 по КККР на гр. Доспат 
и 186,5 кв.м от имот с идент.№23025.501.974 по КККР на гр.Доспат.

3. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община 
Доспат да сключи предварителен договор за замяна на 341 кв.м 
(триста четиридесет и един кв.м) от имот с пл.сн.№970, идентичен 
с имот с идент.№23025.501.970 по КККР на гр. Доспат, собстве-
ност на н-ци на Неджеми Джамалов Рашидов (у-е за наследници 
№АПИО-03-482-1/05.09.2018 г.) с изготвена експертна оценка от 13 
640 лв. (тринадесет хиляди шестотин и четиридесет лв.), участва-
щи в улица „ Доспатска” в кв.23 на гр. Доспат с части от общински 
имот, както следва: 154,5 кв.м (сто петдесет и четири цяло и пет 
кв.м) от имот с идентиф.№23025.501.1156 в кв.23 на гр. Доспат и 
186,5 кв.м (сто осемдесет и шест цяло и пет кв.м) от имот  с иден-
тиф.№23025.501.974 в кв.23 на гр. Доспат, с изготвена експертна 
оценка от 11 353  лв. (единадесет хиляди триста петдесет и три 
лева) без ДДС, участващи в УПИ …… в кв.23 на гр. Доспат, одобрен 
със Заповед №19/15.01.2009 г.

4. Предварителният договор, ведно с одобреният ПУП да се 
представят в СГКК, за издаване  на Скица – проект.

5. След  получаване на Скицата–проект да се изготвят АЧОС, 
за частите от имоти 154,5 кв.м (сто петдесет и четири цяло и пет 
квадратни метра) от имот с идентиф.№23025.501.1156  в кв.23 на 
гр. Доспат и 186,5 кв.м ( сто осемдесет и шест цяло и пет квадратни 
метра) от имот  с идентиф.№23025.501.974 в кв.23 на гр. Доспат, 
участващи в новообразуваното УПИ ….. в кв.23 на гр. Доспат.

6. След изпълнение на т.3, 4 и 5 Кмета на Община Доспат да 
сключи и окончателния договор.

Присъствали в залата –  10 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  10 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№719
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Отмяна на параграф 10, в частта му отнасяща се до 

промени в чл. 39, ал. 5, т. 5 от Наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ 
(НОАМД) в Община Доспат, взети с Решение №695, Протокол №51 
от 29.01.2019 г. на Общински съвет Доспат, съгласно Заповед №АП-
03-14-40/12.02.2019 г. на областен управител на област Смолян.

На основание чл. 1, ал. 2  от ЗМДТ, чл. 3, ал. 1 от Наредбата по 
чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Община Доспат, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА и на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 
Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                               
1. Общински съвет Доспат, отменя свое Решение №695, взето 

с Протокол №51 от 29.01.2019 г. в частта му на параграф 10, буква 
„б”, отнасяща се до създаване на нова т.5 в ал.5 на чл. 39 от Наред-
бата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ.

Така чл. 39, ал. 5 от Наредбата придобива следния вид:
Чл. 39 (5). Алинея 3 не се прилага когато:
1. ППС е придобито по наследство.
2. ППС е собственост на повече от едно лице;
3. Собственикът/собствениците на ППС няма/нямат постоянен 

адрес, собствено седалище на територията на страната;
4. Са лице, основания за предявяване право на освобождава-

не от данък.
Присъствали в залата –  10 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  10 общ. съветника;                                     
                                     „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№720
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Отпускане на еднократни помощи, съгласно Наред-

бата за отпускане на еднократни помощи в Община Доспат.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Протокол 

№1/23.01.2019 г. на Комисията за разглеждане на молби и отпуска-
не на еднократни помощи, Общински съвет Доспат прие 

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат одобрява отпускане на еднократ-
ни помощи от общинска дейност 122 /Общинска администрация/ 
&4214 „Обезщетение и помощи по Решение на Общински съвет” / 
по списък/.

2. Общински съвет – Доспат възлага на Кмета на община Дос-
пат да извърши всички необходими действия, свързани с предос-
тавянето на еднократни парични помощи на лицето от настоящото 
решение.

Присъствали в залата –  10 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  10 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№721
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Допуснати явни  фактически грешки в ОУП на Общи-

на Доспат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5  от 

ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и Протокол на ОЕСУТ  
при Община Доспат от 20.02.2019 година, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат, възлага на Кмета на Община Дос-
пат да възложи на фирмата изпълнител на ОУП на Община Доспат 
„Урбан груп” да изработи Проект на изменение на ОУП на Община 
Доспат, във връзка с допуснати явни фактически грешки в одобре-
ния ОУП  на Община Доспат, както следва: 

1.1. Докладна записка с вх.№УТ-114/23.01.2019г. от инж. Нико-
лай Росенов Велинов н-к отдел „ОС и УТ” при Община Доспат за до-
пуснати явни фактически грешки при одобрение на ОУП с Решение 
№666 от 20.12.2018г. на Общински съвет-Доспат.

Промишлените зони в населените места- Змеица, Барутин, Къ-
сак, Бръщен и Црънча са отразени като зона за жилищно застроява-
не, а са за производствени зони /Пп/. Възложител: Община Доспат.

-  Село Змеица- кв.8 и м. „Шамака”
-  Село Късак- кв.8 и м. „Гьольове”
- Село Барутин- кв.70, кв.71, кв.72, кв.73, кв.74, кв.75, кв.76, 

кв.77, кв.78, кв.53-УПИ ХIХ, кв.54-УПИ ХIV, УПИ ХV и УПИ ХVI, м. 
„Кръста”, м. „Ковачево”

-  Село Бръщен- кв.41
-  Село Црънча- кв.19 и кв.11
-  Село Любча- кв.46
-  Село Чавдар- кв.1 и м.”Келтепе”
1.2. Възражение с вх.№УТ-128/28.01.2019г. от Севдали-

на Савкова Моллова жител на гр. Доспат, Община Доспат за от-
разяване в ОУП на одобрен ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 
№23025.158.23, м.”Хаджиосманското” по КККР на гр. Доспат със 
заповед №А-325/04.07.2018г. Възложител: Севдалина Савкова 
Моллова. 

1.3. Разглеждане на Жалба с вх.№УТ-152/31.01.2019г. от 
„МОНД-ДЕРВИШ” ООД, ЕИК-200710162, представлявано от Осман 
Рамзи Дервиш за отразяване в ОУП на одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ-
012263, м. „Пшеничище” и ПИІ-012266, м.”Въпката” землище на с. 
Барутин, Община Доспат със Заповед №А-328/06.07.2018г. Възло-
жител: „МОНД-ДЕРВИШ” ООД, ЕИК-200710162, представлявано от 
Осман Рамзи Дервиш. 

1.4. Разглеждане на Възражение с вх.№УТ-1769/20.12.2018г. 
от Алексей Юриевич Беленкий местоживеене гр. София, за от-
разяване в ОУП на одобрен ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 
№23025.33.47, м.”Голям Борун” по КККР на гр. Доспат със заповед 
№А-206/26.04.2010г. Възложител: Алексей Юриевич Беленкий.

1.5. Разглеждане на Жалба с вх.№УТ-73/15.01.2019г. от Сергей 
Делянов Топалов жител на с. Змеица, община Доспат, за отразява-
не в ОУП на заповед №А-125/20.03.2012г за изработка на ПУП-ПРЗ 
за ПИ І-012283, м.”Кемера” землище на с. Змеица, общ.Доспат. Въз-
ложител: Сергей Делянов Топалов.

Присъствали в залата –  9 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  9 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№722

Решения на Общински съвет Доспат
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Р Е Ш Е Н И Е
№723
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Отчет на Годишния план за дейностите за подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците на територията на 
Община Доспат за учебната 2018/2019 година.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 
от ЗМСМА, Общинския съвет  Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                                                              
1. Общински съвет Доспат приема Отчета на Годишния план 

за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и уче-
ниците на територията на Община Доспат за учебната 2018/2019 
година.

2. Упълномощава Кмета на Община Доспат, приетият Отчет на 
Годишния план да бъде изпратен на Областния управител на об-
ласт Смолян.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№724
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план 

за развитие на социалните услуги в Община Доспат за 2018 г.; При-
емане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Общи-
на Доспат за 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет 
Доспат 

Р Е Ш И: 
                                                                         
1. Общински съвет Доспат приема Отчет за изпълнение на Го-

дишния план за развитие на социалните услуги в Община Доспат 
за 2018 година.

2. Общински съвет Доспат приема Годишен план за развитие 
на социалните услуги в Община Доспат за 2020 година.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№725
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Годишен отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултатите от нейното управление през 2018 годи-
на.

На основание чл. 66а от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 24 и чл. 21, 
ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                          
1. Общински съвет доспат приема Отчета за състоянието на 

общинската собственост и резултатите от нейното управление през 
2018 година.

2. Отчетът за състоянието на общинската собственост и резул-
татите от нейното управление през 2018 година е неразделна част 
от настоящото Решение.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№726
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Учредяване на право на ползване и сервитут вър-

ху земи от Общински горски фонд за имоти: №№31259.8.500 и 
31259.8.441 по КК на с. Змейца.

На основание чл. 16, ал. 7, във връзка с чл. 16, ал. 5, т. 2 от 
ЗГ, чл. 192, ал. 3 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка 
с изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в 
Община Доспат 2016 – 2020 г., Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                          
1. Общински съвет Доспат учредява възмездно право на 

ползване на името на Божидар Д. Гюзелев, собственик на имот 
№31259.8.353 по КККР на с. Змейца, представляващо преминаване 
през част от поземлен имот №31259.8.500 с обща площ от 76 591 
кв.м, вид на територията – земеделска, НТП – друг вид недървопро-
изводителна горска площ и част от поземлен имот №31259.8.441 с 
обща площ от 919 кв.м, вид на територията – земеделска; НТП – 
друг вид недървопроизводителна горска площ. Определя площ за 
ползване в размер на 1 020 кв.м за сума от 408 лв. (четиристотин 
и осем лв.). 

2. Упълномощава Кмета на Община Доспат, след влизане в 
сила на Решението да издаде Заповед по чл. 192, ал. 3 от ЗУТ.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№727
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Замяна на част от частен имот на жител на гр. Доспат, 

засегнат от реализирането на Проект „Изграждане на улица в кв.29 
на гр. Доспат”, на основание чл. 40, ал. 2, т. 3 от ЗОС, във връзка с 
чл. 21, ал. 4 от ЗОС и чл. 199, ал. 1 от ЗУТ.

На основание чл. 40, ал. 2, т. 3 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗОС и чл. 
199, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                         
1. Общински съвет Доспат да включва в ПУРИОВ-ОС на Общи-

на Доспат през 2019 година, Раздел В, които Община Доспат има 
намерение да придобие: 1 кв.м от имот с идент. №23025.502.142 
(имот с идент. №23025.502.1364). В Раздел Г. Имоти в урбанизи-

рана територия, които Община Доспат има намерение да за-
мени: 1 кв.м от имот №23025.502.7046 (имот с проектен идент. 
№23025.502.1365) по КККР на гр. Доспат, съгласно скица проект 
№15-813020/05.11.2018 г.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Дос-
пат да извърши замяна на 1 кв.м от имот с идент. №23025.502.142 
(имот с проектен идент. №23025.502.1364) по КККР на гр. Доспат, 
собственост на Евелина Светославова Черкезова, с изготвена екс-
пертна оценка от 120 лв. (сто и двадесет лв.), участващи в ули-
ца в кв.29 на гр. Доспат, с част от общински имот, както следва: 
1 кв.м от имот с идент. №23025.502.7046 (имот с проектен идент. 
№23025.502.1365), АОС №2282/07.11.2018 г. в кв.29 на гр. Доспат, 
с изготвена експертна оценка от 100 лв. (сто лв.) без ДДС, участ-
ващ в УПИ VІ в кв.29 на гр. Доспат, съгласно Скица-проект №15-
813020/05.11.2018 г. на СГКК Смолян.

3. Освобождава заинтересованете от дължимите такси – мес-
тен данък, режийни разноски в размер на 2,5%.

4. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички 
необходими действия за правилната и законосъобразна замяна.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№728
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Разрешение за изработка на ПУП-ИПР. Сключване на 

предварителен договор с Кристиян Веселинов Джинсов по реда на 
чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изработен ПУП-ИПР за ПИ 
23025.501.378; 23025.501.900; 23025.501.1156 и 23025.501.7015, 
УПИ ХІІІ в кв.23 на гр. Доспат.        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, 
чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1, чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, 
Общински съвет Доспат  

Р Е Ш И:
                                                                          
1. Общински съвет Доспат дава разрешение на ЕТ „Крис-

тиян Джинсов” да изработи ПУП-ИПР с обхват на имоти 
№№23025.501.378; 23025.501.900; 23025.501.1156 и 23025.501.7015 
по КККР на гр. Доспат.

2. Общински съвет Доспат одобрява Задание по чл. 125, ал. 1 
от ЗУТ.

3. Общински съвет Доспат включва в ПУРИОВ-ОС на Община 
Доспат през 2019 година, Раздел ІІ. Продажба на имоти по чл. 15, ал. 
3 от ЗУТ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС: 71 кв.м от имот №23025.501.378; 
38 кв.м от имот №23025.501.900; 21 кв.м от имот №23025.501.1156 
и 102 кв.м от имот №23025.501.7015 по КККР на гр. Доспат, участва-
щи в УПИ ХІІІ, кв.23 на гр. Доспат.

4. Общински съвет Доспат променя собствеността на 71 кв.м от 
№23025.501.378; 38 кв.м от имот №23025.501.900; 21 кв.м от имот 
№23025.501.1156 и 102 кв.м от имот №23025.501.7015 по КККР на 
гр. Доспат от публична в частна общинска собственост.

5. Общински съвет Доспат дава съгласие за сключване на 
предварителен договор с ЕТ „Кристиян Джинсов” по реда на чл. 15, 
ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

6. Упълномощава Кмета на Община Доспат да сключи предва-
рителен договор с ЕТ „Кристиян Джинсов” за продажбата на 71 кв.м 
от имот №23025.501.378; 38 кв.м от имот №23025.501.900; 21 кв.м 
от имот №23025.501.1156 и 102 кв.м от имот №23025.501.7015 по 
КККР на гр. Доспат, участващи в новообразуваното УПИ ХІІІ в кв.23 
на гр. Доспат, на пазарна цена от 9 280 лв. (девет хиляди двеста и 
осемдесет лв.) без ДДС.

7. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всич-
ки необходими законосъобразни действия по т.1, 2 и 3, както след 
плащане на цената, одобряване на ПУП-ИПР, промяна в СГКК да 
сключи и окончателен договор.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№729
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Разрешение за изработка на ПУП-ИПР. Сключване на 

предварителен договор с Невена Недкова Пържанова по реда на 
чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изработен ПУП-ИПР за ПИ 
23025.502.292 и 23025.502.7014, УПИ ІІ-292 в кв.32 на гр. Доспат.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, 
чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1, чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, 
Общински съвет Доспат  

Р Е Ш И:
                                                                         
1. Общински съвет Доспат дава разрешение на Невена 

Недкова Пържанова да изработи ПУП-ИПР с обхват на имоти 
№№23025.502.292 и 23025.502.7014 по КККР на гр. Доспат.

2. Общински съвет Доспат одобрява Задание по чл. 125, ал. 1 
от ЗУТ.

3. Общински съвет Доспат включва в ПУРИОВ-ОС на Община 
Доспат през 2019 година, Раздел ІІ. Продажба на имоти по чл. 15, ал. 
3 от ЗУТ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС: 25 кв.м от имот №23025.502.292 
и 1 кв.м от имот №23025.502.7014 по КККР на гр. Доспат, участващи 
в УПИ ІІ-292, кв.32 на гр. Доспат.

4. Общински съвет Доспат променя собствеността на 1 кв.м от 
имот №23025.502.7014 по КККР на гр. Доспат от публична в частна 
общинска собственост.

5. Общински съвет Доспат дава съгласие за сключване на 
предварителен договор с Невена Недкова Пържанова по реда на 
чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

6. Упълномощава Кмета на Община Доспат да сключи предва-
рителен договор с Невена Недкова Пържанова за продажбата на 1 
кв.м от имот №23025.502.7014 и 25 кв.м от имот №23025.502.292, 
участващи в новообразуваното УПИ ІІ-292 в кв.32 на гр. Доспат, на 
пазарна цена от 2 080 лв. (две хиляди и осемдесет лв.) без ДДС.

7. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всич-
ки необходими законосъобразни действия по т.1, 2 и 3, както след 
плащане на цената, одобряване на ПУП-ИПР, промяна в СГКК да 
сключи и окончателен договор.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.

Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат
  
Р Е Ш Е Н И Е
№730
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Разрешение за изработка, одобряване и сключване 

на предварителен договор за ПУП-ИПР за кв.4 на гр. Доспат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка чл. 15, 

ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет 
Доспат  

Р Е Ш И:
                                                                          
1. Общински съвет Доспат разрешава на Община Доспат, Ми-

рон Дамянов Симеонов и Фатме Джамалова Джамалова да израбо-
тят ПУП-ИПР за кв.4 на гр. Доспат с обхват на имоти: №23025.501.68 
и 23025.501.67 по КККР на гр. Доспат. Проектът да се изработи от 
правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на На-
редба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройстве-
ните схеми и планове и Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устрой-
ствени зони..

2. Общински съвет Доспат одобрява Задание за изработване 
на ПУП-ИПР за кв.4 на гр. Доспат.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на 
оспорване.

4. Контрол по настоящото Решение възлагам на гл. архитект на 
Община Доспат.

5. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ на ОД за 2019 г. - 
имот №23025.501.68 по КККР на т.гр. Доспат.

6. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община 
Доспат да сключи предварителен договор с Мирон Дамянов Симе-
онов и Фатме Джамалова Джамалова за продажбата на 378 кв.м от 
имот №23025.501.68, участващ в  УПИ ХХХІІ в кв.4 на гр. Доспат, на 
цена от 2 234 лв. (две хиляди двест тридесет и четири лв.) без ДДС.

7. След процедиране на ПУП-ИПР, съгласуване в СГКК, Кмета 
на Община Доспат да сключи и окончателен договор.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№731
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Разрешение за изработка на проект на ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението на земеделска земя и изключване на 
земи и гори от ДГС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от 
ЗУТ, Общинския съвет Доспат 

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат дава съгласие „Хидроенерджи Груп” 
ООД да изработи ПУП-ЗРП за имоти №11.249 и №11.536 в м. „До-
ойчевица”, землището на с. Бръщен.

2. Общински съвет Доспат на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 
одобрява Задание по чл. 125 от ЗУТ, с което задание се предвижда 
да се оформи ново УПИ в смесена устройствена зона за техническа 
инфраструктура.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№732
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Одобряване на ПУП-ПП за обект: „Ел. кабел в ПИ 

001094”, находящ се в землището на с. Късак, Община Доспат, м. 
„Кочоолу”. 

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

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат одобрява Подробен устройствен 
план – Парцеларен план за обект: „Ел кабел в ПИ 001094”, находящ 
се в землището на с. Късак, Община Доспат, м. „Кочоолу”. 

2. Настоящото Решение да се публикува в Държавен вестник в 
седем дневен срок.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№733
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост на собстве-

ника на законно построена сграда в имота.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 

във връзка с чл. 48, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общински 
съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                               
1. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-ОС на Община 

Доспат през 2019 година, Раздел Б, І. Продажба на имоти на собстве-
ниците на законно построена сграда: имот с идент. №23025.501.88, 
УПИ Х, кв.6 на гр. Доспат.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община 
Доспат да продаде на Сребрин Антимов Антонов имот с идент. 
№23025.501.88 по КККР на гр. Доспат, с отредено УПИ Х, кв.6 по 
ЗРП на гр. Доспат, актуван с АОС №2318/21.01.2019 г., целият с 
обща площ от 687 кв.м (шестстотин осемдесет и седем кв.м), на 
пазарна цена 4 396.00 лв. (четири хиляди триста деветдесет и шест 
лв.) без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички 
законосъобразни действия по продажбата на имота по т.1.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     

Решения на Общински съвет Доспат
Взето с Протокол №53/26.02.2019 г.
Относно: Даване на съгласие ул. „Люляк” в кв.29 на гр. Доспат да мине по имотни граници.
На основаниечл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, §8, ал. 1 от ПР на ЗУТ, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат дава разрешение, поради неприлагане на Регулационния план за кв.29 
на гр. Доспат, одобрен със Заповед №730/28.06.1984 г на ОНС, част от ул. „Люляк” да мине по имотни 
граници.

2. Контрол по изпълнението на т.1 ще се извърши от гл. архитект на Община Доспат.
Присъствали в залата –  10 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  10 общ. съветника;                                     
                       „против”                - няма;       
                       „въздържали се”  - няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат
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Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№734
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост на собстве-

ника на законно построена сграда в имота.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 

във връзка с чл. 48, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общински 
съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                               
1. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-ОС на Общи-

на Доспат през 2019 година, Раздел Б, І. Продажба на имоти на 
собствениците на законно построена сграда: УПИ ІV-186, кв.24 на 
с. Барутин.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община 
Доспат да продаде на Джамал Рамзи Ибрахим, УПИ ІV-186, кв.24 на 
с. Барутин, актуван с АОС №2320/06.02.2019 г., целият с обща площ 
от 560 кв.м (петстотин и шестдесет кв.м), на пазарна цена 3 483.00 
лв. (три хиляди четиристотин осемдесет и три лв.) без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички 
законосъобразни действия по продажбата на имота по т.1.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№735
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост на собстве-

ника на законно построена сграда в имота.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 

във връзка с чл. 48, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общински 
съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                               
1. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-ОС на Общи-

на Доспат през 2019 година, Раздел Б, І. Продажба на имоти на 
собствениците на законно построена сграда: УПИ ІІ-4, кв.6 на с. 
Късак.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община 
Доспат да продаде на н-ците на Камен Борисов Шалганов, УПИ ІІ-4, 
кв.6 на с. Късак, актуван с АОС №2317/18.01.2019 г., целият с обща 
площ от 878 кв.м (осемстотин седемдесет и осем кв.м), на пазарна 
цена 4 223.00 лв. (четири хиляди двеста двадесет и три лв.) без 
ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички 
законосъобразни действия по продажбата на имота по т.1.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№736
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост на собстве-

ника на законно построена сграда в имота.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 

във връзка с чл. 48, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общински 
съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                               
1. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-ОС на Общи-

на Доспат през 2019 година, Раздел Б, І. Продажба на имоти на 
собствениците на законно построена сграда: УПИ VІ-78, кв.16 на 
с. Късак.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община 
Доспат да продаде на Ава Нуриева Кехайова, УПИ VІ-78, кв.16 на с. 
Късак, актуван с АОС №2319/23.01.2019 г., целият с обща площ от 
595 кв.м (петстотин деветдесет и пет кв.м), на пазарна цена 2 862.00 
лв. (две хиляди осемстотин шестдесет и два лв.) без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички 

законосъобразни действия по продажбата на имота по т.1.
Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№737
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост на собстве-

ника на законно построена сграда в имота.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 

във връзка с чл. 48, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общински 
съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                               
1. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-ОС на Об-

щина Доспат през 2019 година, Раздел Б, І. Продажба на имо-
ти на собствениците на законно построена сграда: имот с идент. 
№23025.501.138, УПИ ХV, кв.7 на гр. Доспат.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община 
Доспат да продаде на н-ците на Бисер Асенов Куцлев, имот с идент. 
№23025.501.138 по КККР на гр. Доспат, с отредено УПИ ХV, кв.7 
по ЗРП на гр. Доспат, актуван с АОС №2321/14.02.2019 г., целият 
с обща площ от 1 078 кв.м (хиляда седемдесет и осем кв.м), на 
пазарна цена 6 371.00 лв. (шест хиляди триста седемдесет и един 
лв.) без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички 
законосъобразни действия по продажбата на имота по т.1.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№738
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Допълнение към Решение №575, взето с Протокол 

№41/27.04.2018 г. на Общински съвет Доспат относоно: Кандидат-
стване на Община Доспат с проектно предложение по Програма за 
развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, конкретно по про-
цедура BG06RDNP001-19.228 – „Местна инициативна група Висо-
ки Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница” – подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА и условията на процедура 
за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.228 за ре-
ализиране на стратегията на МИГ „Висок Западни Родопи – Борино 
– Доспат – Сърница”, Общински съвет Доспат  

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат допълва свое Решение №575, взето 
с Протокол №41/27.04.2018 г. със следния текст:

„Община Доспат да кандидатства и по реда на публикуваните 
Условия за кандидатстване на процедура BG06RDNP001-19.228 по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или раз-
ширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 
за реализиране на Стратегията на МИГ „Висок Западни Родопи – 
Борино – Доспат – Сърница” със следните обекти:

гр. Доспат
- ул. „Бор” – гр. Доспат
с. Барутин
- площада пред кметството – с. Барутин
2. Упълномощава Кмета на Община Доспат да предприеме не-

обходимите действия по подготовката и кандидатстването с проект-
но предложение с включени: ул. „Бор” – гр. Доспат и площада пред 
кметството – с. Барутин.

3. Общински съвет Доспат удостоверява, че дейностите вклю-
чени в проектното предложение, съответстват на приоритетите на 
Общинския план за развитие на Община Доспат.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№739
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Промяна в Решение №711, взето с Протокол №53 от 

26.02.2019 г. на Общински съвет Доспат, съгласно указания на Об-
ластен управител на област Смолян №АП-03-09-416/19.03.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връз-
ка с чл. 37о, ал. 1,  и ал. 4 от ЗСПЗЗ, в изпълнение на изисква-
нията на чл. 37и, ал. 1 и ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с Писмо с 
вх.№ОбС-07-1514/20.03.2019 г от Областна администрация Смо-
лян, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:

1. Т.2.2 от Решение №711, взето с Протокол №53/26.02.2019 г. 
да приеме следния вид:

„Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правои-
мащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответ-
ното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни 
селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или полз-
вани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 
15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма катего-
рия и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета 
категория”.

2. Т.2.5 от Решение №711, взето с Протокол №53/26.02.2019 г. 
да отпадне.

3. Възлага на Кмета на Община Доспат да извърши всички 
действия по изпълнение на настоящото Решение.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№740
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Промяна в Наредбата за управление на отпадъците 

на територията на Община Доспат.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 35, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Закона за управление на отпа-
дъците, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:

1. Отменя чл. 34, ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъ-
ците на територията на Община Доспат.

2. Възлага на Кмета на Община Доспат да извърши всички 
действия по изпълнение на настоящото Решение.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№741
Взето с Протокол №54/29.03.2019 г.
Относно: Актуализация на Поименния списък на обектите за 

Капиталови разходи.     
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 19 от ЗМСМА, Общински съ-

вет Доспат 
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да бъдат включени в Капиталовия списък 
следните нови обекти:

- §52 00 „Изграждане на ул. „Орхидея” от о.т.20, 21 към о.т.7а 
в кв.3 по плана на с. Късак, Община Доспат” на стойност 5 000 лв. 
с ДДС;

- 51 00 „Ремонт на чакалня на разклона за с. Късак” на стойност 
6 000 лв. с ДДС.

2. Финансиране ще бъде от собствени средства. Кметът на Об-
щина Доспат да издаде Заповед за компенсирани промени, които 
да осигурят средствата.

Присъствали в залата –  11 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  11 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       
№742
Взето с Протокол №55/25.04.2019 г.
Относно: Приемане на Отчета за изпълнение на заложените дейности в Актуализирания план за действие 

на Община Доспат за интегриране на ромите и в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на бъл-
гарските граждани от ромски произход за периода 2017 – 2020 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:
                                                                                                               
Общински съвет Доспат приема Отчета за 2018 година на Актуализирания план за действие на Община 

Доспат за интегриране на ромите за периода 2017 – 2020 година.
 Присъствали в залата –  13 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  13 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       
№743
Взето с Протокол №55/25.04.2019 г.
Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и уче-

ниците на територията на Община Доспат за учебната 2019/2020 година.       
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 

предучилищно и училищно образование и чл. 5 от Наредбата за приобщаващо образование, Общински съвет 
Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                    
1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на 

територията на Община Доспат за учебната 2019/2020 година.    
2. Упълномощава Кмета на Община Доспат, съгласуваният от Регионално управление на образованието 

и приет Годишен план да се изпратят на Областния управител на област Смолян.
Присъствали в залата –  13 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  13 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       
№744
Взето с Протокол №55/25.04.2019 г.
Относно: Обсъждане и приемане на докладите и отчетите на председателите на Народните читалища 

на територията на Община Доспат за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на Програмата за 
развитие на читалищната дейност за 2018 година, по реда на чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните 
читалища.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, Общинския 
съвет  Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                                                              
1. Общински съвет Доспат приема докладите за осъществените читалищни дейности и отчетите за израз-

ходваните от бюджета средства на председателите на Народните читалища от Община Доспат в изпълнение 
на Програмата на Народните читалища за 2018 година.

2. Докладите и отчетите на председателите на Народните читалища са неразделна част от настоящото 
Решение.

Присъствали в залата –  13 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  13 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       
№745
Взето с Протокол №55/25.04.2019 г.
Относно: Разрешение за изработка на ПУП-ПРЗ, имот с идент. №23025.39.73 в м. „Келебека”, гр. Доспат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет 

Доспат 
Р Е Ш И:
                                                                          
1. Общински съвет Доспат разрешава на „Доспат тур” ЕООД да изработи ПУП-ПРЗ за имот с идент. 

№23025.39.73 в м. „Келебека”, землището на гр. Доспат. Проектът да се изработи от правоспособни про-
ектанти и да отговаря на изискванията на Наредба №8 от 14.06.2001 година за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба №7 от 22.12.2003 година за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони.

2. Контрол по настоящото Решение възлагам на гл. архитект на Община Доспат.
Присъствали в залата –  13 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  13 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       
№746
Взето с Протокол №55/25.04.2019 г.

Решения на Общински съвет Доспат
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Относно: Продажба на имот общинска собственост на собственика 
на законно построена сграда в имота.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, във 
връзка с чл. 48, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общински съвет 
Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                               
1. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-ОС на Община Доспат 

през 2019 година, Раздел Б, І. Продажба на имоти на собствениците на 
законно построена сграда: УПИ ХІІІ, кв.42 на с. Любча.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат 
да продаде на наследниците на Найден Филипов Джамбазов от с. Любча, 
УПИ ХІІІ, кв.42 по ЗРП на с. Любча, актуван с АОС №2343/19.02.2019 г., 
с площ от 616 кв.м (шестстотин и шестнадесет кв.м), на пазарна цена 3 
579.00 лв. (три хиляди петстотин седемдесет и девет лв.) без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички зако-
носъобразни действия по продажбата на имота по т.1.

Присъствали в залата –  13 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  13 общ. съветника;                                     
       
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       
№747
Взето с Протокол №55/25.04.2019 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост на собственика 

на законно построена сграда в имота.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, във 

връзка с чл. 48, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общински съвет 
Доспат

Р Е Ш И:
                                                                               
1. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-ОС на Община Доспат 

през 2019 година, Раздел Б, І. Продажба на имоти на собствениците на 
законно построена сграда: УПИ ХІХ, кв.22 на с. Барутин.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат 
да продаде на Шукри Джамалов Куртов от с Барутин, УПИ ХІХ, кв.22 по 
ЗРП на с. Барутин, актуван с АОС №2341/25.02.2019 г., с площ от 600 кв.м 
(шестстотин кв.м), на пазарна цена 3 732.00 лв. (три хиляди седемстотин 
тридесет и два лв.) без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички зако-
носъобразни действия по продажбата на имота по т.1.

Присъствали в залата –  13 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  13 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       
№748
Взето с Протокол №55/25.04.2019 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост на собственика 

на законно построена сграда в имота.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, във 

връзка с чл. 48, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общински съвет 
Доспат

Р Е Ш И:
                                                                               
1. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-ОС на Община Доспат 

през 2019 година, Раздел Б, І. Продажба на имоти на собствениците на 
законно построена сграда: ½ и.ч. от имот с идент. №23025.501.133, УПИ 
ХІХ, кв.7 на гр. Доспат.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Дос-
пат да продаде на Валентин Лилков Хавальов, ½ и.ч. от имот с идент. 
№23025.501.133 по КККР на гр. Доспат, с отредено УПИ ХІХ, кв.7 по ЗРП 
на гр. Доспат, представляващо 827 кв.м (осемстотин двадесет и седем 
кв.м), представляващи 827/1654 и.ч., целият с площ от 1 654 кв. (хиля-
да шестстотин петдесет и четири кв.м), на пазарна цена от 6 371.00 лв. 
(шест хиляди триста седемдесет и един лв.) без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички зако-
носъобразни действия по продажбата на имота по т.1.

Присъствали в залата –  13 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  13 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       
№749
Взето с Протокол №55/25.04.2019 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост включен в Про-

грамата за разпореждане с имоти и вещи на Община Доспат за 2019 го-
дина.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във 
връзка с чл. 47, ал. 1 от НРПУРОИ в Община Доспат, Общински съвет 
Доспат 

Р Е Ш И:
                                                                               
1. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат 

да продаде: ½ и.ч. от УПИ І-184, кв.11 на с. Змейца, с площ от 845 кв.м 
(осемстотин чериридесет и пет кв.м), ведно с третия етаж от построена-
та в имота търговска сграда със застроена площ от 525 кв.м (петстотин 
двадесет и пет кв.м)

2. Продажбата да се извърши при следните условия: 
2.1. Процедура – публичен търг с тайно наддаване;
2.2. Начална тръжна цена по т.2.1. – 22 750.00 лв. (двадесет и две 

хиляди седемстотин и петдесет лв.)
3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички зако-

носъобразни действия по продажбата на имота по т.1 и т.2.
Присъствали в залата –  13 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  13 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       
№750
Взето с Протокол №55/25.04.2019 г.
Относно: Отпускане на еднократни помощи, съгласно Наредбата за 

отпускане на еднократни помощи в Община Доспат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Протокол №2/12.04.2019 

г. на Комисията за разглеждане на молби и отпускане на еднократни по-
мощи, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                              
1. Общински съвет Доспат одобрява отпускане на еднократни помо-

щи от Общинска дейност 122 (Общинска администрация) §4214 „Обез-
щетение и помощи по Решение на Общински съвет” /съгласно приложе-
ния списък/.

2. При смъртен случай на лицето сумата за еднократната помощ да 
бъде предоставена на наследниците на лицето или на упълномощено 
лице.

3. Общински съвет Доспат възлага на Кмета на Община Доспат да 
извърши всички необходими действия, свързани с предоставянето на ед-
нократни парични помощи на лицата от настоящото Решение.

Присъствали в залата –  13 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  13 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       
№751
Взето с Протокол №55/25.04.2019 г.
Относно: Заповед №АП-03-14-107/11.04.2019г. на Областен управи-

тел на област Смолян за Решение №740/29.03.2019 г. на Общински съвет 
Доспат.

На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Дос-
пат  

Р Е Ш И:
                                                                          
Общински съвет Доспат отменя свое Решение №740 от 29.03.2019 г.
Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       
№752
Взето с Протокол №55/25.04.2019 г.
Относно: Отдаване под наем на общински имоти, засети с трайни 

насаждения.
На основание чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, Общинския съвет Доспат 
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат 
да сключи договор с Джемиле Халилова Имамова за отдаване под наем 
на общински имот №23025.119.373 в м. „Дългата барчина” по КККР на 
гр. Доспат с площ от 3 502 кв.м за срок от 10 години на цена от 30.00 лв. 
(тридесет лв.) на декар на година.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат 
да сключи договор с Джемиле Халилова Имамова за отдаване под наем 
на общински имот №23025.111.41 в м. „Калнъ гьол” по КККР на гр. Доспат 
с площ от 5 663 кв.м за срок от 10 години на цена от 30.00 лв. (тридесет 
лв.) на декар на година.

3. Упълномощава Кмета на Община Доспат след влизане на Реше-
нието в сила да сключи договор по т.1 и т.2.

Присъствали в залата –  12 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  12 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       
№753
Взето с Протокол №55/25.04.2019 г.
Относно: Отдаване под наем на общински имоти, засети с трайни 

насаждения.
На основание чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, Общинския съвет Доспат 
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат 
да сключи договор с Асибе Исмаилова Пържанова за отдаване под наем 
на общински имот №41006.6.49 в м. „Голям баир” по КККР на с. Късак, с 
площ от 2 209 кв.м за срок от 10 години на цена от 30.00 лв. (тридесет 
лв.) на декар на година.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат 
да сключи договор с Асибе Исмаилова Пържанова за отдаване под наем 
на общински имот №41006.6.10 в м. „Голям баир” по КККР на с. Късак, с 
площ от 1 281 кв.м за срок от 10 години на цена от 30.00 лв. (тридесет 
лв.) на декар на година.

3. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат 
да сключи договор с Асибе Исмаилова Пържанова за отдаване под наем 
на общински имот №41006.5.227 в м. „Сайдийца” по КККР на с. Късак, с 
площ от 4 504 кв.м за срок от 10 години на цена от 30.00 лв. (тридесет 
лв.) на декар на година.

4. Упълномощава Кмета на Община Доспат след влизане на Реше-
нието в сила да сключи договор по т.1 и т.2.

Присъствали в залата –  13 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  13 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       
№754
Взето с Протокол №55/25.04.2019 г.
Относно: Издаване на запис на Заповед от Община Доспат в пол-

за на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор 
№21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект 
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръ-
жения на територията на Община Доспат”, сключен мужду Община Дос-
пат и ДФ „Земеделие”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА 
и условията на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ №21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г., Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат упълномощава кмета на Община Доспат 
да подпише запис на Заповед, без протест и без разноски, платима на 
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 2 480 558.60 лв. (два 
милиона четиристотин и осемдесет хиляди петстотин петдесет и осем лв. 
и шестдесет ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на аван-
сово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ №21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за 
Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и 
съоръжения на територията на Община Доспат”, сключен мужду Община 
Доспат и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на Кмета на Община Доспат да подготви необходи-
мите документи за получаване на авансовото плащане по Договор 
№21/07/2/0/00407 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Присъствали в залата –  13 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  13 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                       
№755
Взето с Протокол №55/25.04.2019 г.
Относно: Издаване на запис на Заповед от Община Доспат в полза 

на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по Договор 
№21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект 
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръ-
жения на територията на Община Доспат”, сключен мужду Община Дос-
пат и ДФ „Земеделие”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА 
и условията на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ №21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г., Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат упълномощава кмета на Община Доспат 
да подпише запис на Заповед, без протест и без разноски, платима на 
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 496 111.72 лв. (че-
тиристотин деветдесет и шест хиляди сто и единадесет лв. и седемдесет 
и две ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово пла-
щане на ДДС по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ №21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за 
Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и 
съоръжения на територията на Община Доспат”, сключен мужду Община 
Доспат и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на Кмета на Община Доспат да подготви необходи-
мите документи за получаване на авансовото плащане по Договор 
№21/07/2/0/00407 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Присъствали в залата –  13 общински съветника от общо 13.
Гласували: „за” -  13 общ. съветника;                                     
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

На 28.02.2020г. кметът на 
Община Доспат инж. Елин Ра-
дев и председателят на МИГ 
„Високи Западни Родопи-Бори-
но-Доспат-Сърница”  инж. Адал-
бeрт Ферев подписаха админи-
стративен договор за отпускане 
на безвъзмездна финансова 
помощ по подмярка 7.2 „Инвес-
тиции в създаването, подобря-
ването или разширяването на 
всички видове малка по маща-
би инфраструктура”.

Договорът е тристранен и 
е между ДФЗ-РА, МИГ „Високи 
Западни Родопи-Борино-Дос-
пат-Сърница” и бенефициента 
община Доспат.

Дейностите по проектното 
предложение са свързани с ре-
конструкция и рехабилитация 
на улица в град Доспат и пло-
щада пред кметството в село 
Барутин, като одобрената стой-
ността е в размер на 97 697,70 
лева без ДДС.

Екипът на МИГ „Високи 
Западни Родопи-Борино-Дос-
пат-Сърница” съобщиха, че в 
най-скоро време се очаква и 
одобрението от ДФЗ-РА и на 
още един проект на община 
Доспат свързан с изграждането 
на многофункционални спорт-
ни площадки в селата Барутин, 
Бръщен и Змеица на стойност 
391 000 лева без ДДС.

Кметът инж. Елин Радев подписа договор 
на стойност 100 хил. лева. Асфалтират 
площада пред Кметството в Барутин и 

улица в гр. Доспат
и ръководена от Славейко Сельо-
шев, зам.кмет на Община Доспат.

Всички участници се обедини-
ха около идеята да се започне се-
риозна работа /борба/ с премахва-
нето на нерегламентираните сме-
тища и недопускане образуване 
на нови такива и непримиримост 
към нарушителите.

Опазването на околната среда 
да бъде приоритет в работата на 
цялата община. Набелязани бяха 
конкретни мерки и отговорници по 
цялостното управление на отпа-
дъците. Приети бяха и следните

РЕШЕНИЯ
1.Всички органи, организации, 

учреждения, фирми, търговски 
обекти, учебни заведения и дет-
ски градини на територията на 
община Доспат в синхрон и взаи-

модействие под ръководството на 
общинска администрация обявя-
ваме периода от 1 март -30 април 
2020 г. за премахване на всички 
нерегламентирани сметища.

2.Органите на гранична поли-
ция,национална полиция и Дър-
жавно горско стопанство „Дос-
пат“оказват активно съдействие 
на общинска администрация по 
контрола за недопускане на нере-
гламентирани сметища.

3.Общинска администрация 
се задължава да проведе разясни-
телна кампания сред населението 
по организацията на управлението 
на отпадъците.

4.Да се проведе работна сре-
ща с директорите на училища и 
детски градини относно ролята им 
за създаване на трайна екологич-
на култура.

5.Да се обсъди въпроса и 
внесе в Общински съвет предло-
жение за създаване на общинска 
екоинспекция на осн.чл.22,ал.1 от 
ЗМСМА.

6.Призоваваме всички граж-
дани да проявят активност в опаз-
ването на околната среда чиста и 
приветлива и недопускане на не-
регламентирани сметища на тери-
торията на цялата община.

7.Обявяваме „зелен“ телефон 
0894 438 135 на който да се по-
дават сигнали за замърсяване на 
околната среда и изхвърляне на 
отпадъци извън съдовете за смет, 
както и изпращането на снимков 
материал.

Източник: отдел „Икономика, 
екология и селско стопанство“.

Институции се обединиха в опазването на околната среда 
в Община Доспат. Два месеца е срокът за премахване на 
нерегламентираните сметища в населените места

Решения на Общински съвет Доспат

ОТ СТРАНИЦА 1
ОТ СТРАНИЦА 1
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ФЕВРУАРИ 2020 г.

Уважаеми жители на об-
щина Доспат, уведомяваме 
Ви,че всички нерегистрирани 
земеделски производители, 
които са получили субсидии 
през 2019г. са обложени(спре-
ни данъци) с окончателен да-
нък при тяхното получаване 
и НЕ Е необходимо да пода-
ват Годишна Данъчна Декла-
рация по чл.50 от ЗДФЛ за 
2019г, освен ако нямат и дру-
ги доходи, които подлежат на 
деклариране. Но ако нереги-
стрираният производител е 
получил САМО СУБСИДИЯ – 
НЕ ПОДАВА нищо към ТД на 
НАП Смолян.

Информацията е пре-
доставена от ТД на НАП Смо-
лян.

Съобщение: На 
вниманието на 
земеделските 

производители

ОБЯВЛЕНИЕ
На 30.04.2020 г. община Доспат приключва проект № 

BG05FMOP001-3.002-0223-C02”Топъл обяд за всички“.
Уважаеми жители на община Доспат,
На 30.04.2020 г. в община Доспат приключва проект № 

BG05FMOP001-3.002-0223-C02”Топъл обяд за всички” , Агенция 
за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътруд-
ничество, програми и европейска интеграция” по Оперативна про-
грама храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за 
европейско подпомагане на най нуждаещите се лица в България, 
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ ОПЕРАЦИЯ ТИП 3: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на 
топъл обяд – 2016-2020”.

Срокът, в който проектът се реализира е 01.05.2018г.-
30.04.2020г.

Обща сума на допустимите разходи за изпълнение на Догово-
ра са в размер на 262 817,50 лв., от които:

– за закупуване на хранителни продукти / разходи за единица 
продукт – топъл обяд / на 190 представители на целевата група, 
ползващи услугата , по 2,50 лв. 3а единица продукт – общо 238 
925,00лв.

– административни разходи и разходи за транспорт и съхране-
ние, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от стой-
ността на разхода за закупуване на хранителни продукти/разходи 
за единица продукт-топъл обяд /, но не повече от 11 946,25 лв.;

– разходи за съпътстващи мерки, предприети и декларирани 
от партньорската организация, в размер на 5 на сто от стойност-
та на разхода за закупуване на хранителни продукти/разходи за 
едиица продукт-топъл обяд/, но не повече от 11 946,25 лв.

За периода от стартирането на проектните дейности до насто-
ящият момент е осигурен топъл обяд всеки работен ден на 190 
потребители ежедневно, в седем на брой трапезарии, в сградите 
на ДГ по населените места, както следва:

гр. Доспат – ползватели на услугата „Топъл обяд“ – 51 бр.
с. Барутин – ползватели на услугата „Топъл обяд“ – 35 бр.
с. Змейца – ползватели на услугата „Топъл обяд“18 бр.

с. Црънча – ползватели на услугата „Топъл обяд“ 17 бр.
с. Бръщен – ползватели на услугата „Топъл обяд“ 25 бр.
с. Късак – ползватели на услугата „Топъл обяд“ 18 бр.
с. Любча – ползватели на услугата „Топъл обяд“ 26 бр.
а/ Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и усло-

вията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане;

б/Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се гри-
жат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпо-
магане“;

в/ Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се 
издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии 
в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за ин-
валидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова 
дейност; на които се предоставя храна по населените места, както 
следва:

В допълнение се предлагат и съпътстващи мерки с цел нама-
ляване на социалното изключване и подобряване на социалната 
интеграция, те допълват предоставянето на топъл обяд, които ще 
се изразяват в индивидуално/групово консултиране и съдействие 
за:

– възможности за ползване на други социални и/или админи-
стративни услуги;

– за подпомагане на достъпа на здравни и образователни ус-
луги;

– за управление на семейния бюджет;
– за здравословно и балансирано хранене;
– други форми на подкрепа и/или съдействие, индивидуално 

или групово консултиране, реализирани в отговор на установени 
конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите гру-
пи.

С прилагане на тази мярка се цели намаляване броя на живе-
ещите в бедност лица, чрез осигуряване на безплатен топъл обяд 
за нуждаещите се лица, които са изпаднали в неблагоприятно со-
циално положение.

О Б Я В A
ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИ-

ЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА
1. Със заповед № ОХ-86/28.01.2020 г на Ми-

нистъра на отбраната на Република България са 
обявени вакантни войнишки длъжности във воен-
ни формирования от Сухопътните войски, като са 
разкрити процедури за провеждане на конкурси за 
приемане на военна служба на лица завършили 
граждански средни или висши училища в страната 
и в чужбина както следва:

-за в.ф.28610-София – 10 (десет) длъжности;
-за в.ф.24150-Стара Загора – 7 (седем) длъж-

ности;
-за в.ф.54740-Хасково – 8 (осем) длъжности;
-за в.ф.54100-Ямбол – 24 (двадесет и четири) 

длъжности;
-за в.ф.38220-Плевен – 10 (десет) длъжности;
-за в.ф.34750-Карлово – 50 (петдесет) длъж-

ности;
` -за в.ф.56040-Благоевград – 6 (шест) длъж-

ности;
-за в.ф.54990-Враца– 4 (четири) длъжности;
-за в.ф.24490-Асеновград – 8 (осем) длъжнос-

ти;
-за в.ф.28880-Белене – 13 (тринадесет) длъж-

ности;
-за в.ф.44220-Пловдив – 7 (седем) длъжности;
-за в.ф.28330-Смолян – 10 (десет) длъжности;
-за в.ф.24620-Свобода – 7 (седем) длъжности;
-за в.ф.42600-Мусачево – 8 (осем) длъжности;
2. Желаещите за участие в конкурсите могат 

да получат пълна информация от Военно окръжие 
II степен – Смолян или Офиса за военен отчет об-
щина Доспат:

2.1.Наименованията на вакантните длъжнос-
ти, населените места на военните формирования, 
изискванията към длъжността, необходима квали-
фикация и допълнителни изисквания.

2.2.Начина, мястото и датата за провеждане 
на конкурсите, нормативите за изпит по физическа 
подготовка и условията за допускане до участие в 
конкурсите.

2.3. Необходимите документи, които кандида-
тите следва да представят за участие в конкурса.

2.4.Срок за подаване на документите за ва-
кантните длъжности.

3. Място за подаване на документите: Военно 
окръжие II степен – Смолян.

4. Направления за медицинско освидетелства-
не за годност за военна служба и за оценка на пси-
хологическа пригодност на кандидатите в структу-
рите на ВМА се издават по график.

Информация за длъжностите определени за 
приемане на военна служба могат да се намерят в 
сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg 
и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.
bg.

Телефон за контакти:
0301/6-30-52 и 0884251757- Военно окръжие 

Смолян
0894 43 81 71 – Офис военен отчет община 

Доспат

О Б Я В A
ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА 

ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА
1. Със заповеди №№ ОХ-28/13.01.2020 

г., и ОХ-63/17.01.2020 г. на Министъра на от-
браната на Република България са обявени 
вакантни войнишки (матроски) длъжности 
във военни формирования от Съвместно-
то командване на специалните операции и 
Военноморските сили, като са разкрити про-
цедури за провеждане на конкурси за при-
емане на военна служба на лица завършили 
граждански средни или висши училища в 
страната и в чужбина както следва:

-за Съвместното командване на спе-
циалните операции – 38 (тридесет и осем) 
длъжности за войници;

-за Военномоирските сили – 100 (сто) 
длъжности за матроси;

2. Желаещите за участие в конкурсите 
могат да получат пълна информация от Во-
енно окръжие II степен – Смолян и Офиса за 
военен отчет община Доспат.

2.1.Наименованията на вакантните 
длъжности, населените места на военните 
формирования, изискванията към длъж-
ността, необходима квалификация и допъл-
нителни изисквания.

2.2.Начина, мястото и датата за провеж-
дане на конкурсите, нормативите за изпит 
по физическа подготовка и условията за до-
пускане до участие в конкурсите.

2.3. Необходимите документи, които 
кандидатите следва да представят за учас-
тие в конкурса.

2.4.Срок за подаване на документите за 
вакантните длъжности.

3. Място за подаване на документите: 
Военно окръжие II степен – Смолян.

4. Направления за медицинско освиде-
телстване за годност за военна служба и 
за оценка на психологическа пригодност на 
кандидатите в структурите на ВМА се изда-
ват по график.

Информация за длъжностите определе-
ни за приемане на военна служба могат да 
се намерят в сайта на Министерство на от-
браната www.mod.bg и сайта на Централно 
Военно окръжие www.comd.bg.

Телефон за контакти:
0301/6-30-52 и 0884251757- Военно ок-

ръжие Смолян
0894 43 81 71 – Офис военен отчет об-

щина Доспат

Уважаеми жители на Община Доспат, както знаете в 
началото на месец стартира новата национална програ-
ма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.

По програмата се предвижда предоставяне на персо-
нална грижа в домашна среда на следните лица:

1. с от 80 до 89,99 на сто степен трайно намалена 
трудоспособност или вид и степен на увреждане с опре-
делена чужда помощ.

2. над 65г. възраст в невъзможност за самообслуж-
ване, които не са освидетелствани по съответния ред от 
органите на медицинската експертиза в Р България.

Кандидатите за работа следва да бъдат регистрира-
ни като безработни лица в дирекция „Бюро по труда“ – гр. 
Девин, от където ще се осъществява тяхното насочване.

За целите на Програмата „Хората на ВЪЗРАСТ НАД 
65г. в невъзможност за самообслужване, които не са ос-
видетелствани по съответния ред от органите на меди-
цинската експертиза са лица, които:

 са навършили 65 г. възраст към момента на пода-
ване на заявлението за включване в Програмата;

 живеят сами и/или нямат близки и роднини, кои-
то да им оказват подкрепа;

 са в невъзможност за самообслужване и не мо-
гат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни по-
требности от битов характер (пазаруване, приготвяне на 
храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена 
на дома).

Важно!!! В случаите, когато поради недостиг на фи-

нансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заяв-
ленията на всички потенциални потребители/ нуждаещи 
се/, отговарящи на горепосочените условия, включването 
в Програмата се осъществява по реда на подаването на 
заявленията.

Важно!!!Лицата  могат да бъдат включени в Програ-
мата, ако отговарят и на следните условия:

 месечният доход на член от семейството за пре-
дходния месец, преди месеца на подаване на заявление-
то -декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния раз-
мер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен 
с Постановление на Министерския съвет;

 да не са регистрирани като еднолични търговци 
и да не са собственици на капитала на търговско друже-
ство;

 да нямат сключен договор за предоставяне на 
собственост срещу задължение за издръжка и/или гле-
дане; това изискване не се прилага в случаите, когато 
поелите задължения за издръжка и/или гледане са уча-
щи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора 
с увреждания;

 да не са прехвърляли чрез договор за дарение 
през последната една година собствеността върху жили-
щен, вилен, селскостопански или горски имот и/или иде-
ални части от тях;

 да не са прехвърляли жилищен, вилен, селско-
стопански или горски имот и/или идеални части от тях 
срещу заплащане през последната една година, като 

общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния 
размер на ГМД;

 да не са включени в механизма лична помощ;
 да не ползват целодневно дейности, свързани с 

осигуряването на грижа в домашна среда на друго ос-
нование и/или финансирани по други финансови меха-
низми, програми, и проекти.

 
Към заявлението се прилагат актуални медицински 

документи /копия от епикриза; етапна епикриза; решение 
на ТЕЛК/.

Копия от подадените заявления – декларации и при-
ложените към тях документи се изпращт в Дирекция „Со-
циално подпомагане“-девин за извършване на проверка 
за наличие на условия за внлючване в програмата и ис-
тинността на обстоятелствата, декларирани от лицата.

Комисия от общинска администрация – Доспат ще 
извърши индивидуална оценка на потребността от пер-
сонални грежи, като за един потребител продължител-
ността на предоставяните грижи не може да надхвърля 
4 часа дневно.

Насочването за работа ще се извършва от Дирекция 
„Бюро по труда“- Девин.

Важно!!! За хода на Национаната програма „Пре-
доставяне на грижи в домашна среда“ своевремен-
но ще бъдете уведомявани на сайта на община Дос-
пат.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“
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Със заповед на началника на РУО Смо-
лян Мария Семерджиева е въведени за-
брана за пътуване извън страната на всич-
ки педагогически специалисти и служители 
на образователни институции. Заповедта е 
от 27.02.2020г и е в сила до второ нарежда-
не, като целта е превенция срещу разпрос-
транение на корона вируса. При неотлож-
на необходимост от подобно пътуване на 
въпросните служители и специалисти, ди-
рекотрите на образователните институции 
се задължават да осигурят възможност за 
14-дневен карантинен период за тях.

Така мерките за забрана за групово пъ-
туване на ученици вече обхващат и тези за 
специалисти и служители на образовател-
ни институции.

Заповедта е издадена на основание 
на Закона за предучилищното и училищно 
образование, Правилника за устройството 
и функциите на регионалните управления 

на образованието и писма на министъ-
ра на образованието Красимир Вълчев от 
24.02.2020г и 25.02.2020г.

По-рано с друга заповед  от 25.02.2020 
г. на началника на РУО Смолян Мария Се-
мерджиева, се отменят пътуванията на 
деца и ученици от Смолянска област извън 
страната. Заповедта касае всички видове 
рганизирани пътувания на ученици отвъд 
пределите на държавната граница, неза-
висимо от повода. Забраната важи както 
за екскурзии, така и за партньорски про-
грами, семинари, проекти- изпълнявани по 
младежки европейски програми или друга 
линия на организация и партньорство. За-
поведта влиза в сила от 25.02.2020 и касае 
всички образователни институции на тери-
торията на област Смолян до второ нареж-
дане.

Заради корона вируса началникът на РУО Смолян забрани 
пътуванията извън страната на всички ученици, педагогически 
специалисти и служители на образователни институции 

ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И 
ТАКСИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЗА 2020г. 

 
Уважаеми съграждани,

Във връзка с продължаването на кампанията за събиране на данък вър-
ху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозни-
те средства за текущата 2020 г., Ви уведомяваме, че за Ваше улеснение, 

Община Доспат организира изнесени работни места по съставните сели-
ща, където може да платите дължимите от Вас местни данъци и такси.

 
с. Любча

Понеделник          /09.03.2020г. /  
 

с. Бръщен
Вторник            /10.03.2020г./  

 
с.Црънча

Сряда                 /11.03.2020г./   
 

с.Змеица
Четвъртък         /12.03.2020г./   

 
с. Късак             

Петък                 /13.03.2020г./   
 

с. Барутин
Понеделник       /16.03.2020г./ 

 
с.Чавдар

Вторник           /17.03.2020г/
 

Работното време на звено „МДТ” за всички населени места ще бъде 
следното: Сутрин от 9:00ч. до 12:00ч. и след обяд от 13:00ч. до 16:00ч. 

От ръководството на община Доспат

За поредна година ОУ „В. Левски“ – с. Чавдар, община Доспат участва 
в областното състезание „Лъвски скок“, гр. Смолян. Отново Първо мяс-
то за Галина Кехайова, ученичка от 6. клас. Браво, Галина! Браво, Лъвче-
та!, написаха във фейсбукстраницата на училището.

Поздравления за учениците от с. Чавдар! Представихте достойно па-
трона на родното училище!

идеи – в едните можеш да следиш физи-
ческото натоварване, в други да записваш 
какви цели имаш за седмицата например. 
И мисля, че ако тези идеи се обединят в 
едно приложение с простичък интерфейс, 
то може да е много полезно“, казва Радо.

„Искам да имам своя компания за про-
грамиране и знам, че ще успея сам, без да 
правя компромиси“, уверен е младежът 
пред „168 часа“.

От 4-ти клас момчето се явява на ре-
публиканските олимпиади по математика 
и винаги е на първо място в област Смо-
лян. В началното училище родителите му 
помагат с подготовката вкъщи, но от пети 
клас е напълно самостоятелен.

„Първия си проект завърших напълно, 
когато бях на 10 години – приложение за 
игра на шах за мобилен телефон“, спомня 
си Радостин.

Именно за него получава признание 
от световния гигант „Гугъл“. Публикува 
Android приложението RSG Chess и ня-

колко G Assistant Action, свързани с него. 
Участва с тях в обявен от „Гугъл“ конкурс 
и след 2-3 дни получава съобщение, че е 
сред победителите. Наградата е 2400 до-
лара под формата на ваучери, благодаре-
ние на които има достъп до различни по-
мощни програми на „Гугъл“.

Получил предложение да се обучава в 
частна гимназия, където му отпуснали сти-
пендия, но той отказал, защото не иска да 
се чувства задължен.

Засега действа сам, защото не позна-
ва много връстници със същите интереси 
като неговите. Контактува онлайн с про-
грамисти от различни държави и често ра-
боти съвместно с колеги от САЩ и Индия 
при проекти с отворен публичен код.

Участието на Радостин в предава-
нето на Нова телевизия „Нищо лично“ 
можете да видите на адрес: https://www.
vestnikdospat.com/archives/2628

Ради Чолаков: „Искам да имам своя 
компания за програмиране“

Благодарение на внесено искане 
пред Министерството на образованието 
от страна на кмета на Община Доспат 
инж. Елин Радев, за Общината има оси-
гурен училищен автобус. Автобусът е с 
вместимост от 32 места и е предоставен 
за стопанисване на СУ „Д. Благоев“ – гр. 
Доспат.

„Получихме автобуса в края на месец 
януари“, каза Емил Хавальов, директор 

на училището.
За предстоящата учебна година учи-

лищният автобус ще се използва за пре-
воз на ученици от различните населени 
места на Община Доспат. В Община Дос-
пат ежедневно пътуват ученици от с. Ба-
рутин, с. Змеица, с. Късак, с. Црънча, с. 
Бръщен, с. Любча и с. Чавдар и се обуча-
ват в СУ „Д. Благоев“.

Кметът на Община Доспат 
осигури училищен автобус на 
СУ „Д. Благоев“ – гр. Доспат


