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За последните 4 годи-
ни правителството отпус-
на над 40 милиона на об-
щина Доспат каза Бойко 
Борисов.

На 25 декември минис-
тър-председателят бе на 
посещение в Доспат по по-
кана на кмета на Община 
Доспат инж. Елин Радев.

Кметът поиска помощ 
за разширение на депото 
за твърди битови отпадъци 
в Барутин. Капацитетът му 

е на изчерпване, а там се 
събират боклуците от Де-
вин, Борино, Доспат и Са-
товча.

Радев благодари на 
Борисов за подкрепата на 
правителството, обявявай-
ки, че за четири години Ми-
нистерският съвет е дал на 
общината 40 млн. лева за 
инфраструктурни проекти, 
но и резултатите са налице. 
„Външните водопроводи са 

Министър-председателят Бойко Борисов 
посети Община Доспат по покана на 
кмета инж. Елин Радев

Уважаеми жители и 
гости на Община Доспат,

В навечерието на 
Новата 2021 година при-
емете моите сърдечни 
пожелания за здраве и 
късмет във всеки дом, за 
благополучие и успехи 
във всяко Ваше начина-
ние!

В тези светли праз-
нични дни, когато сме 
вече в края на 2020-та, 
всички ние си правим 
равносметка – за изте-
клата година. 2020 бе 
една нелека година и 
със сигурност всички ще 
я помним. Благодаре-

ние на съвместните усилия на граждани, институции 
и бизнес, успешно работихме в името на общата цел 
– доброто и просперитета на общината. Вярвам, че с 
вашата подкрепа ще продължим да развиваме и подо-
бряваме живота в Община Доспат.

На прага на 2021-ва всички ние се надяваме и вяр-
ваме, че тя ще е по-добра и по-успешна! Най-искрено 
Ви го пожелавам!

Нека има мир, разбирателство и топлина във всеки 
дом!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
С уважение,
инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ 
НА ОБЩИНА ДОСПАТ,

Отброяваме последни 
часове до 2021 г., когато 
всеки от нас ще си поже-
лае това, което най-силно 
иска и ще повярва, че то 
ще се случи.

Нека и тази година по-
срещнем Новогодишните 
празници с доброта в сър-
цето, светлина в душата и 
вяра в новото начало!

Да си пожелаем преди 
всичко здраве – за нас и 
близките ни! Топлина и уют 
в дома, щастливи деца!

Да даряваме обич и 
подкрепа!

Да следваме мечтите си и да ги претворяваме в 
красива реалност!

Нека дните ни през Новата година да са изпълнени 
с надежда и вдъхновение, мир и разбирателство!

От името на Общински съвет Доспат пожелавам 
здраве и благоденствие през 2021 година за 
всички жители на Община Доспат!

МИРНА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ
Инж. Адалберт Ферев - Председател

Лично кметът на Об-
щина Доспат инж. Елин 
Радев се ангажира със 
спешните дейности по из-
граждане на нов покрив 
на изгорялата къща в по-
жара на 11.12.2020 г. в с. 
Барутин. Кметът внесе 
като допълнителна точка 
на провелата се сесия на 
Общински съвет Доспат 
на 23.12.2020 г. доклад-
на, с която се иска осигу-
ряването на 2000 лева за 

Община Доспат осигури средства 
за изграждане на нов покрив за 

пострадалите от пожара в Барутин

Кметът на Община 
Доспат инж. Елин Радев 
година след встъпването 
си в длъжност за втория 
мандат отчита проекти, 
които са заложени в Упра-
вленската му програма.

„Очакваме от МРРБ да 
бъде назначена Държавна 
приемателната комисия за 
приемане на водопроводи-
те, които успешно реали-
зирахме на територията на 
Община Доспат“, каза инж. 
Елин Радев, Кмет на Об-
щина Доспат. Проектите на 
обща стойност от 5 445 626 
лева се изпълниха както 
трябва и ще се решат много 
от проблемите на жителите 
на Общината, допълни кме-
тът Радев.

Акт Образец 15 е вече 
подписан за вътрешни и 
външни водопроводи по 
четири обособени позиции, 
съобщиха от отдел „Общин-
ска собственост и устрой-
ство на територията“. Пози-
циите са:

Вътрешни водопроводи 
за населените места Късак, 
Змеица, Любча, Бръщен и 
Црънча;

Реконструкция на вън-
шен водопровод с. Змеица 
– СШ/събирателна шахта/ 
„Бял Дунав“;

Допълнително водо-
снабдяване на с. Бръщен от 
местността „Заставата“;

Реконструкция на вън-
шен водопровод от мест-
ността „Кървав Дол“ – с. 
Барутин.

Наред с водопроводите 
успяхме да възстановим и 
улици в населените места 
Змеица – един брой улици, 
Късак – два броя улици, Лю-
бча – четири броя улици и 
Црънча – черити броя ули-
ци.

През първата година от 
втория си мандат кметът 
инж. Елин Радев  възста-
нови водостока над река 
„Доспатска“ на улицата за 
Промишлената зона. Ин-
вестицията е в размер на 
159 хил. лева. Кметът съ-
общи и за стартирането на 
дейностите от първия етап 
по изграждането на Нови-
ят център на гр. Доспат. 
За този етап предвидените 
средства са в размер на 1 
620 000 лева.

Проектите за нови 
водопроводи на обща 

стойност от 5 445 626 лева 
се изпълниха

Фабрика за текстилни 
изделия „Нитекс-96“ АД в 
град Доспат с управител 
Сергей Чаушев, дари на об-
щина Девин паричната сума 
от 10 хиляди лева за ремонт 
на Детско отделение при 
МБАЛ Девин.

Припомняме, че по- рано 
тази година, Ръководство-
то на община Девин прове-
де среща с лица от бизнес 
средите, лекари и граждани, 
за да ги запознае със със-
тоянието, в което се намира 
Детско отделение. На сре-
щата стана ясно, че сред-
ствата, с които разполага 
общината са недостатъчни, 
затова и необходимостта от 
набиране на още средства 
е жизненоважна, за да бъде 
извършен цялостен ремонт. 
Децата биват настанявани в 
други отделения- Невроло-
гично и пр., което парализи-
ра оказването на адекватна 
и навременна медицинска 
помощ за болните.

Детско отделение е за-
творено повече от 8 години 
и е време да заработи. Об-
щина Девин разполага със 
100 хиляди лева, които да-
ват възможност за частичен 
ремонт на отделението, кое-
то ще улесни работата на 
медицинските служители за 

правилно преразпределе-
ние на пациентите, тъй като 
към сегашния момент това 
капсулова капацитетът й, 
което затруднява и лекари, 
и пациенти. Ръководството 
на общината създaде кам-
пания по набиране на сред-
ства, които ще спомогнат за 
набавянето на необходима-
та сума, която позволява 
извършването на цялостния 
ремонт на Детско отделе-
ние, за да може то да бъде 
отворено изцяло.

Кметът на община Де-
вин Здравко Иванов изказва 
огромните си благодарнос-
ти към управителя на „Ни-
текс-96“ АД за оказаното ми-
лосърдие: „ Вие давате въз-
можност на всяко едно дете, 
живеещо на територията на 
три общини, да бъде леку-
вано адекватно, да се пола-
гат максимално най- добри 
грижи за него и да бъде вся-
чески обгрижвано.

Тази Ваша човешка по-
стъпка е достойна за ува-
жение и дълбоко признание, 
защото малцина са хората с 
големи и истински сърца.“- 
допълни г-н Иванов, като 
пожела на целия екип много 
здраве и успехи в работните 
среди.

Фирма „Нитекс-96“ АД 
дари 10 000 лева за 
ремонт на Детското 

отделение на МБАЛ Девин
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Р Е Ш Е Н И Е
№27
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Актуализация на Бюджета на Община Доспат за 2019 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1, 2, 3 и 4 от Закона за пуб-

личните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 
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. Актуализира Бюджета на Община Доспат за 2019 г., както следва:
1.1. По приходите – по дейности и параграфи, съгласно Приложение №1, което е не-

разделна част от настоящото решение. 
1.2. По разходите – по дейности и параграфи, съгласно Приложение №2, което е не-

разделна част от настоящото решение.
2. Приема актуализирания разчет на капиталовите разходи за 2019 г., както следва:
2.1. В § 51 06 се променя стойността на обект: „Реконструкция на гравитачен водопро-

вод за водоснабдяване на с. Змейца от с.ш. „Бял Дунав“ със стойност от 673 492 лева, с из-
точници на финансиране - 10 000 лв. целеви средства от преходен остатък  и 663 492 лева 
Европейски средства, като се намалява на 663 492 лв. Финансирането от 663 492 лева е 
от Европейски средства. 10 000 лева целеви средства от преходен остатък се заличават.

2.2. В §51 06 се променя стойността на обект: „Реконструкция на водопровод м.“Кър-
вав дол“ – с. Барутин“ със стойност от 2 594 446 лева, с източници на финансиране - 15 
000 лв. целеви средства от преходен остатък и 2 573 446 лева Европейски средства, като 
се намалява на  2 593 446 лв. Финансирането на обекта става, както следва: 14 000 лева 
целеви средства – преходен остатък; 6 000 лева – собствени средства и 2 573 446 лева – 
Европейски средства, като 1 000 лева – целеви средства преходен остатък, отиват в обект 
„Проектиране, благоустрояване и озеленяване на общински имоти”. 

2.3. В §51 00 се променя стойността на обект: „Проектиране и Строителен надзор на 
улици” със стойност от 17 798 лева, с финансиране изцяло целеви средства от преходен 
остатък, като се увеличава на 19 532 лева. Финансирането, за който е както следва: 17 798 
лева - целеви средства от преходен остатък и 1 734 лева – собствени средства.

2.4. В §51 00 се включва нов обект: „Ремонт на тротоари” със стойност 1 805 лева, с 
финансиране изцяло от собствени средства.

2.5. В §5100 се включва нов обект: „СМР на обект връзки към ул. „Капитан Петко войво-
да„ и ул. „Граничар” със стойност от 8 097 лева, с финансиране изцяло от собствени сред-
ства, които средства се намаляват от стойността на обект „Проектиране, благоустрояване 
и озеленяване на общински имоти”.

2.6. В §5100 се променя стойността на обект „Проектиране, благоустрояване и озеле-
няване на общински имоти” със стойност от 88 560 лева, с финансиране изцяло собствени 
средства, като се намалява на 60 583 лева. Източниците на финансиране на обекта са 
както следва: 2 342 лева – целеви средства; 4 490 лева – целеви средства от преходен 
остатък  и 53 751 лева – собствени средства. 

Целевите средства от 2 342 лева са от следните обекти: 564 лева от обект „Благоустро-
яване и озеленяване на общински имот УПИ 58005,58006 м. Каркъма”; 794 лева от обект 
„Благоустрояване и озеленяване на площад в с.Бръщен м/у кв.18 и 24”, 984 лева от обект 
„Благоустрояване и озеленяване на общински имот УПИ XI, кв.49 на с. Змеица”.

Целевите средства от преходен остатък от 4 490 лева са за сметка на следните обек-
ти: 225 лева от обект „Благоустрояване и озеленяване на общински имот УПИ II, кв.10 на 
с. Змейца”; 437 лева от обект „Благоустрояване и озеленяване на общински имот №765, 
кв.60 на с.Барутин”, 1 000 лева от  обект „Реконструкция на водопровод м. „Кървав дол” 
– с. Барутин” и 2 828 лева от обект „Допълнително водоснабдяване на с. Бръщен от м. 
„Заставата”.          

2.7. Обект „Благоустрояване и озеленяване на общински имот УПИ 58005, 58006, м. 
„Каркъма” със стойност от 68 416 лева, с финансиране изцяло от целеви средства се пре-
мества от §5100 в § 5200 .  

Стойността на обекта се променя, като се намалява на 67 852 лева, с източник на 
финансиране - 67 852 лева, изцяло целеви средства. С разликата от 564 лева – целеви 
средства се увеличава стойността на обект ”Проектиране, благоустрояване и озеленяване 
на общински имоти”.

2.8. Обект „Благоустрояване и озеленяване на площад в с. Бръщен м/у кв.18 и 24” със 
стойност от 87 966 лева, с финансиране изцяло от целеви средства се премества от §5100 
в § 5200. 

Стойността на обекта се променя, като се намалява на 87 172 лева, с източник на 
финансиране - 87 172 лева, изцяло целеви средства. С разликата от 794 лева – целеви 
средства, се увеличава стойността на обект „Проектиране, благоустрояване и озеленяване 
на общински имоти”.

2.9. Обект „Благоустрояване и озеленяване на общински имот УПИ II, кв.10 на с. Змей-
ца” със стойност от 24 401 лева, с източници на финансиране - 5 726 лева целеви средства 
и 18 675 лева – целеви средства от преходен остатък се премества от § 5100 в § 52 00. 

Стойността на обекта се променя, като се намалява на 24 176 лева. Финансирането е 
както следва: 5 726 лева – целеви средства и 18 450 лева – целеви средства от преходен 
остатък. С разликата от 225 лева – целеви средства от преходен остатък се увеличава 
стойността на обект „Проектиране, благоустрояване и озеленяване на общински имоти”.

2.10. Обект „Благоустрояване и озеленяване на общински имот УПИ XI, кв.49 на с. 
Змейца” със стойност от 140 692 лева, финансирането, за който е изцяло от целеви сред-
ства се премества от § 5100 в § 5200. 

Стойността на обекта се променя, като се намалява на 139 708 лева. Източниците на 
финансиране са, както следва – 139 708 лева, изцяло целеви средства. С разликата от 984 
лева – целеви средства, се увеличава стойността на обект „Проектиране, благоустрояване 
и озеленяване на общински имоти”.

2.11. Обект „Благоустрояване и озеленяване на общински имот №765, кв.60 на с. Ба-
рутин” със стойност от 45 311 лева, финансирането за който е изцяло целеви средства от 
преходен остатък се премества от §5100 в § 5200.

Стойността на обекта се променя, като се намалява на 44 874 лева, с източник на фи-
нансиране – 44 874 лева, изцяло средства от преходен остатък. С разликата от 437 лева 
– целеви средства от преходен остатък се увеличава стойността на обект „Проектиране, 
благоустрояване и озеленяване на общински имоти”.

2.12. В §5206 се променя стойността на обект „Допълнително водоснабдяване на с. 
Бръщен от м. „Заставата” със стойност от 478 767 лева, с източници на финансиране - 10 
000 лв. – целеви средства от преходен остатък и 468 767 лева – Европейски средства, като 
се намалява на  468 767 лв., Финансирането на обекта е 468 767 лева, изцяло от Евро-
пейски средства. С разликата 7 172 лева се увеличава стойността на обект “ Изграждане 
на пешеходна алея до брега на язовир Доспат и с 2 828 лева се увеличава стойността на 
обект „Проектиране, благоустрояване и озеленяване на общински имоти”.

2.13. В §5206 се променя стойността на обект „Изграждане на пешеходна алея до 
брега на язовир Доспат” със стойност от 90 698 лева, с източници на финансиране -72 973 
лева - преходен остатък и 17 725 лева – собствени средства, като се намалява на  90 145 
лева. Финансирането на обекта е 90 145 лева, изцяло от преходен остатък. Разликата от 
553 лева –от собствени средства се заличава.

2.14. В §5206 се променя стойността на обект „Изграждане на канализация с приле-
жащи съоръжения в м. „Каркъма“ на стойност от 5 210 лева, финансиране – 5 210 лева, 
изцяло собствени средства, като се увеличава на 13 266 лева. Финансирането на обекта 
е както следва: 13 266 лева - собствени средства. Разликата от 8 086 лева идват от нама-

ление на стойността на обект „Изграждане на пешеходна алея до брега на язовир Доспат”.
2.15. В §5200 се включва нов обект „Отчуждаване на имоти за улици” на стойност 1 173 

лева, с финансиране 1 173 лева  – изцяло собствени средства, които средства се нама-
ляват от стойността на обект „Изграждане на пешеходна алея до брега на язовир Доспат”.

2.16. В §52 06 се включва нов обект „Изграждане на детска площадка в с.Любча” със 
стойност 4 998 лева. Средствата са от други източници на финансиране – ПУДООС.

2.17. В §5206 се включва нов обект „Изграждане на водопровод, ел.захранване и огра-
да на Екокъмпинг Доспат” със стойност 19 880 лева, финансирането от 19 880 лева е от 
собствени средства, които идват от намалението на стойността на обект „Проектиране, 
благоустрояване и озеленяване на общински имоти“.

След направените корекции Капиталовия списък придобива вида, съгласно Приложе-
ние №3, което е неразделна част от настоящото решение.

3. Приема за сведение показателите по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ, съгласно  Приложение 
№ 4, което е неразделна част от настоящото решение.

4. Упълномощава Кмета на община Доспат, след влизане в сила на решението, да от-
рази промените в Приходната и Разходната част на бюджета на Община Доспат за 2019 г., 
в Разчета за финансиране на Капиталовите разходи за 2019 г., както и да уведоми МФ за 
направените промените в капиталовия списък.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№28
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Одобряване на План-сметка за приходите и разходите за дейностите свър-

зани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на Община Доспат за 
2020 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 ал. 3, т. 2 и чл. 67, ал. 3 от 
ЗМДТ, във връзка с чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Закона за местните данъци и такси, чл. 17 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Доспат, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                       
1. Общински съвет Доспат, одобрява План–сметката за приходите и необходимите раз-

ходи за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2020 г., както следва: 
  ПЛАН - СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ   
  ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ ЗА 2020 г.   
  ВИД  ПРИХОД Сума в лв.
1 Такса битови отпадъци от ФЛ и ЮЛ 221 940
2 Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО 544 803
3 От такси за депониране но ТБО  217 960
4 Собствени приходи    30 060
  ОБЩО ПРИХОДИ:   1 014 763
  ВИД  РАЗХОД Сума в лв.
1 За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци 30 000
2 Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депото в с. Барутин 
         164 878
3 За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населени-

те места и селищните образувания в общината    75 381
4 За третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово раз-

пространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, екс-
плоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации 
или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;   9 4 
000

5 За отчисления по чл. 60 от ЗУО 17 329
6 За отчисления по чл. 64 от ЗУО 633 175
  ОБЩО РАЗХОДИ:  1 014 763

 2. Определя размер на таксата за битовите отпадъци за физически и юридически 
лица, и по населени места за 2020 г., както следва: 

№ по ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ПРОМИЛ
1.     Размер на годишната такса за битови отпадъци за жилищни и вилни имоти на 

граждани, както и за жилищни имоти на предприятия. 

1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприя-
тия, намиращи се в строителните граници на гр. Доспат в промил върху данъчната оценка 
на имота.   

6 ‰
 - За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране. 3,2 ‰
 - За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации.1,5 

‰
 - За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 

в населените места и селищните образувания в общината.     1,3 ‰
1.2. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприя-

тия, намиращи се в строителните граници на с. Змейца, с. Любча, с. Бръщен, с. Касъка, с. 
Црънча и с. Чавдар в промил върху данъчната оценка на имота. 5‰

 - За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 
инсталации за тяхното третиране. 2,6 ‰

 - За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации. 
     1,3 ‰

 - За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 
в населените места и селищните образувания в общината.      1,1 ‰

1.3. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприя-
тия, намиращи се в строителните граници на с.Барутин в промил върху данъчната оценка 
на имота 4 ‰

 - За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 
инсталации за тяхното третиране. 2,1 ‰

 - За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации. 
     1,1 ‰

 - За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 
в населените места и селищните образувания в общината.      0,8 ‰

2. За нежилищни имоти на фирми, когато таксата е според вида и броя на съдове-
те: 

- на контейнер 4 куб. м.  1 690,00 лв.
- на контейнер тип „Бобър” 1,1 куб. м. 780, 00 лв.
- на кош/кофа 110 л. 390, 00 лв.

Решения на Общински съвет Доспат



МАРТ, 2014г.
3

БРОЙ 44
3БРОЙ 90

ДЕКЕМВРИ 2020 г.

сменени на три населени места, асфалти-
рането на улиците е на 95% в цялата об-
щина. Във всяко село са останали по ед-
на-две улици – за около 2-3 милиона ще 
стане 100%. Няма населено място в ця-
лата общината, където вътрешният водо-
провод да не е сменен. Тази година при-
ключихме проект за 5,5 млн. лв. изгражда-
не на водопроводи – външен водопровод 
от Кървав дол до село Барутин, който е 
14,2 км. Всички тръби бяха етернитови, 
които знаете, че причиняват рак. До вчера 
хората са пили от тази вода“, каза кметът. 
А Борисов добави: „И после сме първи по 
смъртност. Е как няма – уранови мини, 
етернитови тръби на водопроводите за 
пиене на вода“.

Подчерта обаче, че е в Доспат заради 
депото: „Пуснато е сепариране, компости-
ране. Уширяваме ви депото, за да може 
дълго време да събирате отпадъците, 
след тези две инсталации, които са вече 
готови“. При огледа му Борисов сподели 
радостта си от постигнатото споразуме-
ние между Англия и Европейския съюз за 
ерата след брекзит.

Кметът посочи, че 800 души от об-
щина Доспат работят в Англия. „Имаме 
едно село Бръщен – 60% от населението 
работи там“, отбеляза той и допълни, че 
масово те влагат спечелените там пари в 
къщите си. Показа му и строителната пло-
щадка за изграждане на нов градски цен-
тър на Доспат. „Миналата година отпус-
нахте 1,5 млн. лв. за изграждане на нов 
градски център. Водим го нов, не че има-
ме стар център. Хората като идват, казват, 
че не могат да намерят къде е центърът. 
И то наистина е така – на 300 квадрата са 
направили плочки преди 20 години. Сега 
новият център е разположен на 13 декара 
площ, който се свързва с още около 16 де-
кара нагоре, където имаме парк музей на 
чешмите, който пак с ваша помощ е изгра-
ден. Тази година ни отпуснахте 3,036 млн. 
лева, с които изцяло е обезпечено строи-

телството“, уточни градоначалникът и оп-
иса какво е предвидено да има на обекта 
– водни каскади, сцена с амфитеатър и 
др. Кметът разказа на Борисов за парка, 
в който има изградени макети на 36 чеш-
ми, построени в района като дарения за 
минувачите, за алпийската пътека. Заяви, 
че ще му е нужна и финансова помощ за 
изграждане на алея около яз. „Доспат“ с 
дължина около три километра, за да се 
разхождат туристите там. Благодари за 
защитените и обновени училища и детски 
градини в Доспатско, които спомагат да се 
задържат младите, както и за отпуснатите 
350 000 лв., с които бе надстроено учи-
лището в Касъка. Разведе премиера да 
види изцяло обновеното Средно училище 
„Димитър Благоев“. Борисов посочи, че 
Родопите са основен приоритет за държа-
вата, наред с образование, здраве, наука 
и всичко останало.

Хората виждат и оценяват подкре-
пата от държавата, написа във Фейсбук 
Премиера Бойко Борисов.

В малките населени места основен 
приоритет e изграждането на инфра-
структурата - улици и водопроводи, 
спортни зали и училища. През послед-
ните години е свършена много работа и 
резултатите са видими.

Компостиращата инсталация в Ба-
рутин е изградена с 9,6 млн.лв. от Опе-
ративна програма „Околна среда“. Скоро 
предстои да се пусне в експлоатация и 
ще обслужва 5 общини - Сатовча, Бори-
но, Девин и Сърница. Инвестициите в 
екологията са от изключително значе-
ние за здравето на българите и ние ще 
продължим с тях. 

Родопите са основен приоритет 
наред с образованието, науката и здра-
веопазването. За последните 4 години 
правителството отпусна над 40 мили-
она на община Доспат. Благодарение на 
част от тях градът скоро ще разполага 
с нов център, който ще се простира на 
13 декара.

Министър-председателят Бойко Борисов посети 
Община Доспат по покана на кмета инж. Елин Радев

изграждането на покрива 
на къщата. Общинските съ-
ветници с пълно единство 
подкрепиха инициативата 
на кмета. Кметът допълни, 
че трябва много бързо да 
се осигурят мининум усло-
вия за живеене с оглед и на 
предстоящата зима.

Отделно от Община-
та са направили искане от 
БЧК да бъдат осигурени ху-

манитарни пакети.

Междувременно в ин-
тернет е стартирала бла-
готворителна кампания по 
набирането на средства за 
възстановяване на къща-
та на Ваклин и Емине под 
надслов

„Да помогнем на 
Ваклин и майка му да въз-
становят дома си“

Община Доспат осигури средства 
за изграждане на нов покрив за 

пострадалите от пожара в Барутин

Обява за проектно предложение за кан-
дидатстване по Проект “Топъл обяд в об-
щина Доспат в условия на пандемията от 
COVID19“

Община Доспат започва прием на Заявле-
ние–декларация от кандидат-потребители 
за ползване на социална услуга по осигуря-
ване на топъл обяд.

Към Заявлението кандидатът попълва и 
прилага Декларация за съгласие за разкрива-
не на данъчна и осигурителна информация /
по образец/.

Топъл обяд ще се предоставя от 01-ви 
февруари 2021 г., в рамките на работните 
дни в следните населени места:

град Доспат
село Барутин
село Змеица
село Късак
село Любча
село Бръщен
село Црънча
Като ползватели на услугата са допус-

тими само:
• Лица без доходи или с ниски доходи под 

линията на бедност:
– хора в затруднение поради влошената 

икономическа обстановка в страната;
– хора, които поради възрастта си или 

налични увреждания, са в по-висок риск от 
заразяване и неблагоприятно протичане на 
инфекцията.

• Лица, поставени под карантина:
– без доходи или с ниски доходи под лини-

ята на бедност и нямат близки, които да им 
окажат подкрепа.

• Лица, обект на социално подпомагане, за 

които е установена нужда от допълнител-
на подкрепа и в условията на извънредна 
епидемична обстановка, които са в невъз-
можност да задоволят основните си жизне-
ни потребности.

Принадлежността на идентифицирани-
те лица към допустимата целева група ще 
се потвърждава от Дирекция „Социално 
подпомагане“-Девин.

Комисия към община Доспат ще извърши 
подбор на потребителите.

Заявления ще се приемат от 21-ти де-
кември 2020 г. от 08.00-17.00 часа в деловод-
ството на Община Доспат.

Подадените Заявления-декларации до 
08.01.2021 г. ще бъдат разгледани на първо-
то заседание на Комисията за подбор на по-
требители.

Лицата, които не са включени в първона-
чалния списък и отговарят на условията за 
допустимост, ще бъдат включени в списък 
„чакащи“.

Лица, поставени под карантина, могат да 
заявят желанието си за ползване на услуга-
та на тел.:0892 206 764.

Заявление-декларация и Декларация за 
съгласие за разкриване на данъчна и осигу-
рителна информация може да изтеглите 
от интернет страницата на „Вестник на 
Община Доспат“ или да получите на място 
в деловодството на община Доспат, както 
и в Кметствата на село Барутин, село Змей-
ца, село Късак, село Любча, село Бръщен и 
село Црънча.

Необходими документи:
Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19
Приложение 20 Декларация за съгласие за 

разкриване на данъчна информация

Кметът на с. Црънча, 
община Доспат Недко Хад-
жиев и съпругът на почина-
лата му сестра построиха 
нова чешма в местността 

„Люмановото“ – на два ки-
лометра от селото по посо-
ка с. Ваклиново. „Чешмата 
е в памет на моите родите-
ли и на починалата ми сес-
тра“ съобщи Хаджиев. Има 
още какво да се построи до 
чешмата – беседка и бар-
бекю, но това за в бъдеще, 
каза кметът на селото.

Новата чешмичка е с 
четири чучури, водата е 
хваната от близо 200 ме-
тра и е много студена, има 
постоянен дебит. Достъпът 
до чешмата е с джип. Чеш-
мата е построена с лични 
средства на кмета и зет му 
Свилен Къзов.

В Црънча построиха нова 
чешма

ОТ СТРАНИЦА 1

ОТ СТРАНИЦА 1
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 За нежилищни имоти на фирми, намиращи се в строителните граници на гр.Дос-
пат, както и в с. Барутин, с. Змейца, с. Любча, с. Бръщен, с. Касъка, с. Црънча и с. Чавдар, 
когато таксата се определя пропорционално, в промил върху данъчната оценка на имота/
отчетната стойност на активите (земя и сгради) 7 ‰

 - За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 
инсталации за тяхното третиране. 3,7 ‰

 - За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации. 
1,8 ‰

 - За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 
в населените места и селищните образувания в общината. 1,5 ‰

 3. Задължава Кмета на община Доспат да отрази промените по т.2 в Наредбата по 
чл. от ЗМДТ.  

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

Р Е Ш Е Н И Е
№29
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Отпускане на нов временен заем от Министерство на финансите на Община 

Доспат за рефинансиране на стария 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 Доспат да отправи мотиви-
рано искане до Министъра на финансите за отпускане на нов заем от Централния бюджет 
за рефинансиране на непогасения размер на отпуснатия предишен безлихвен заем в раз-
мер на 916 700 лв., на основание чл. 103, ал. 4 от ЗПФ.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№30
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Изменение в Наредбата за определянето и администратирането на местните 

данъци на територията на Община Доспат. 
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с 61с от ЗМДТ, Общински съвет Дос-

пат  
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат отменя чл. 58, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за определянето и 
администратирането на местните данъци на територията на Община Доспат. 

2. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички неиобходими действия 
по отразяването на промените в Наредбата за определянето и администратирането на 
местните данъци на територията на Община Доспат. 

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

Р Е Ш Е Н И Е
№31
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Обособяване на имот частна общинска собственост – помещение в админи-

стративна сграда Бор, находяща се на ул. „Орфей” №12 в гр. Доспат (стая за отдих и игри 
за жителите на Община Доспат).

На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА, Общинския съвет Доспат
Р Е Ш И:
                                                                         
Общински съвет Доспат дава съгласие за определяне на помещение за отдих и игри с 

площ от 30 кв.м в Административна сграда Бор, находящо се на ул. „Орфей” №12, разполо-
жено на първи етаж в западната част, представляваща сграда с идент. №23025.501.404.1, 
разполажена в имот с идент. №23025.501.404, за който е отредено УПИ І в кв.27 по КККР 
на гр. Доспат със статут частна общинска собственост, съгласно АОС №211/31.07.2009 
година.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№32
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Обособяване на имот публична общинска собственост – помещение в сграда 

на Старо кметство - читалище в с. Бръщен за клуб на пенсионерите на с. Бръщен. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА, Общинския съвет Доспат
Р Е Ш И:
                                                                          
Общински съвет Доспат определя помещение с площ от 16 кв.м в сграда на Старо 

кметство – читалище Бръщен, разположено на втори етаж в източната част, УПИ ХІІІ в кв.18 
на с. Бръщен за Клуб на пенсионера.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№33
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба между Община Дос-

пат и физическото лице: Росен Роженов Качаров от с. Барутин.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС, чл. 54, ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 
Община Доспат, приета от Общински съвет Доспат с Решение №560/30.05.2011 г., (Прото-
кол №53), Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:                                                  

1. Включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска 
собственост на Община Доспат през 2019 г. в Раздел III, създава нова т.Г. Имоти, за които 
Община Доспат има намерение да извърши делба: УПИ ХIV, кв.35 на с. Барутин; УПИ V, 
кв.35 на с.Барутин.

2. Да се прекрати съсобствеността чрез доброволна делба между Община Доспат и Ро-
сен Роженов Качаров, с постоянен адрес: общ. Доспат, с. Барутин, ул. „Синевир” №6 върху 
УПИ XIV в кв.35 на с.Барутин, с площ от 558 кв.м и УПИ V, кв.35 на с. Барутин с площ от 
774 кв.м, съсобствени между: Община Доспат с 108/558 и.ч. от общински имот, участващи в 
УПИ XIV, кв.35 и 47/774 и.ч. от УПИ XIV, собственост на Росен Роженов Качаров, участващи 
в УПИ V, кв.35 на с. Барутин, собственост на Община Доспат.

 3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да сключи договор за доброволна делба 
по т.2, съгласно който:

Росен Роженов Качаров получава в дял собствеността на дворно място с обща площ 
от 558 кв.м представляващо УПИ XIV, кв.35 на с.Барутин, при граници: север - УПИ V; изток 
- УПИ XIII; юг - улица и запад – КВС.

Община Доспат получава в дял собствеността на дворно място с обща площ от 774 
кв.м от УПИ V, кв.35 на с. Барутин, при граници: север - улица; изток - УПИ VI; юг -УПИ XIV 
и запад – КВС.

За уравняване на дяловете Росен Роженов Качаров да заплати сумата от 734 лева (се-
демстотин тридесет и четири лева), представляваща пазарната стойност на 108 кв.м земя 
(разлика между собствено място от 450 кв.м и дворното място по одобрения ПУП)

Лицето дължи и 2,5 % местен данък върху разликата, както и 2,5 % режийни разноски.
 4. Договорът за доброволната делба подлежи на вписване в Службата по вписвани-

ята с район на действие Районен съд - Девин, като таксите за вписването са за сметка на 
Росен Роженов Качаров.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№34
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба между Община Дос-

пат и физическото лице: Веселин Атанасов Стоянов от с. Барутин.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 54, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
в община Доспат, приета от Общински съвет Доспат, с Решение №560 от проведеното на 
30.05.2011 г. заседание (Протокол №53), Общински съвет Доспат

Р Е Ш И:

1. Включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска 
собственост на Община Доспат през 2019 г. в Раздел III, създава нова Т.Г. Имоти, за които 
Община Доспат има намерение да извърши делба: УПИ XIII в кв.35 на с. Барутин, УПИ V в 
кв.35, УПИ VI в кв.35 на с.Барутин.

2. Да се прекрати съсобствеността чрез доброволна делба между Община Доспат и 
Веселин Атанасов Стоянов, с постоянен адрес: общ. Доспат, с. Барутин, ул. „Синевир” №4 
върху УПИ XIII в кв.35 на с. Барутин с площ от 426 кв.м и УПИ V в кв.35 на с.Барутин с площ 
от 774 кв.м и УПИ VI в кв.35 с площ от 693 кв.м, съсобствени 31/500 и.ч. от УПИ XIII в УПИ 
V и 23/500 и.ч. от УПИ XIII в УПИ VI, собственост на Веселин Атанасов Стоянов.

3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да сключи договор за доброволна делба 
по т.2, съгласно който:

Веселин Атанасов Стоянов получава в дял собствеността на дворно място с обща 
площ от 426 кв.м представляващо УПИ ХШ в кв.35 на с. Барутин, при граници: север УПИ 
V и УПИ VI; изток - УПИ XII, юг - улица и запад - УПИ XIV.

Община Доспат получава в дял собствеността на дворно място с обща площ от 774 
кв.м от УПИ V в кв.35 на с. Барутин, при граници север - улица; изток - УПИ VI; юг - УПИ 
XIV и запад – КВС.

и дворно място с обща площ от 693 кв.м, представляващо УПИ V в кв.35 на с. Барутин 
при граници: север - улица; изток - УПИ VII; юг - УПИ XII и УПИ III и запад - УПИ V.

За уравняване на дяловете Община Доспат да заплати на Веселин Атанасов Стоянов 
сумата от 336 лева (триста тридесет и шест лева), представляваща пазарната стойност на 
54 кв.м земя (разлика между собствено му място от 500 кв.м и дворното място по одобре-
ния ПУП)

Общината не дължи 2,5 % местен данък върху разликата, както и 2,5 % режийни раз-
носки.

4. Договорът за доброволната делба подлежи на вписване в Службата по вписванията 
с район на действие Районен съд - Девин, като таксите за вписването са за сметка на Ве-
селин Атанасов Стоянов.        

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

Р Е Ш Е Н И Е
№35
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба между Община Дос-

пат и физическите лица: Фети Зияхов Сулев и Айрие Салихова Сулева от с. Барутин.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 54, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 
община Доспат, приета от Общински съвет - Доспат, с Решение №560 от проведеното на 

Адрес: гр. Доспат, ул. „Кап. Петко Войвода“ № 3, 
имейл: vestnikdospat@mail.bg
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30.05.2011 г. заседание (Протокол №53), Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:                                                                 

1. Включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска 
собственост на Община Доспат през 2019 г. в Раздел III, създава нова Т.Г. Имоти, за които 
Община Доспат има намерение да извърши делба: УПИ ХII в кв.35 на с. Барутин; УПИ VI в 
кв.35 на с. Барутин и УПИ VII в кв.35 на с. Барутин.

2. Да се прекрати съсобствеността чрез доброволна делба между Община Доспат и 
Фети Зияхов Сулев, Айрие Салихова Сулева, с постоянни адреси: общ. Доспат, с. Барутин, 
ул. „Дола” №5 върху УПИ XII в кв.35 на с. Барутин с площ от 826 кв.м., УПИ VI, кв.35 на с. 
Барутин с площ от 693 кв.м. и УПИ VII, кв.35 на с. Барутин с площ от 684 кв.м, съсобствени 
между: Община Доспат с 69/826 и.ч. от общински имот, участващи в УПИ XII, кв.35 и 38/693 
и.ч. от УПИ XII, собственост на Фети Зияхов Сулев,  Айрие Салихова Сулева, участващи 
в УПИ VI, кв.35 на с. Барутин и 26/684 и.ч. от УПИ XII собственост на Фети Зияхов Сулев, 
Айрие Салихова Сулева, участващи в УПИ VII, кв.35 на с.Барутин.

3. Упълномощава Кмета на Община Доспат да сключи договор за доброволна делба 
по т.2, съгласно който:

Фети Зияхов Сулев и Айрие Салихова Сулева получават в дял собствеността на двор-
но място с обща площ от 826 кв.м представляващо УПИ ХII, кв.35 на с. Барутин, при грани-
ци: север УПИ VI и УПИ VII; изток - УПИ XI; юг - улица и запад - УПИ XIII.

Община Доспат получава в дял собствеността на дворна място с обща площ от 693 
кв.м от УПИ VI, кв.35 на с. Барутин, при граници север - улица; изток - УПИ VII; юг -УПИ XII 
и УПИ XIII и запад - УПИ V.

Община Доспат получава в дял собствеността на дворна място с обща площ от 684 
кв.м от УПИ VII, кв.35 на с. Барутин, при граници: север - улица; изток - УПИ VIII; юг - УПИ 
XI и УПИ XII и запад - УПИ VI.

За уравняване на дяловете Фети Зияхов Сулев и Айрие Салихова Сулева не се дължи 
плащане, т.к. дяловете са почти еднакви.

Лицата дължат върху сделката 2,5 % местен данък, както и 2,5 % режийни разноски.
4. Договорът за доброволната делба подлежи на вписване в Службата по вписванията 

с район на действие Районен съд - Девин, като таксите за вписването са за сметка на Фети 
Зияхов Сулев и Айрие Салихова Сулева.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№36
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Учредяване право на преминаване през поземлен имот с идент. №23025.42.4 

в м. „Далоското”, землището на гр. Доспат, представляващ пасище.        
На основание чл. 25, ал. 5, във връзка с ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 192, ал. 3 от ЗУТ 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 учреди въз-
мездно право на преминаване (сервитут) на името на Бисер Велинов Моллов, собственик 
на поземлен имот с идент. №23025.42.5 в м. „Далоското”, землище на гр. Доспат, през 
поземлен имот с идент. №23025.42.4, с обща площ от 138 кв.м, вид на територията – земе-
делска, НТП – пасище, засегната площ от 138 кв.м

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

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

Р Е Ш Е Н И Е
№37
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Сключване на предварителен договор на ПУП-ИПР за УПИ ХІІ, кв.24 на гр. 

Доспат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 

3 и ал. 5, чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат променя собствеността на 14 кв.м от имот с проектен иден-
тификатор №23025.501.1220 от публична в частна общинска собственост. Мотиви: Отпад-
нала необходимаст. Поради денивилацията на терена е невъзможно реализиране на учас-
тъка от предвидената улица.

2. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-ОС на ОД за 2019 г., Раздел Б, Т.ІІ. 
Продажба на имоти по чл. 13, ал. 3 от ЗУТ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС: 14 кв.м от имот 
№23025.501.1220 и 13 кв.м от имот №23025.501.318, предвиждащи се да се придадат към 
новообразуваното УПИ ХІІ, кв.24 по ПУП-ИПР на гр. Доспат.

3. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат да сключи 
предварителен договор с Вергил Малинов Байкалов за продажбата на 14 кв.м от имот 
№23025.501.1220, участващи в новообразуваното УПИ ХІІ, кв.24 на гр. Доспат на цена от 
210.00 лв. (двеста и десет лв.) без ДДС и продажбата на 13 кв.м от имот №23025.501.318, 
участващи в новообразуваното УПИ ХІІ, кв.24 на гр. Доспат на цена от 195 лв. (сто девет-
десет и пет лв.) без ДДС.

4. След процедиране на ПУП-ИПР плащане на цената, отразяване в СГКК, Кмета на 
Община Доспат да сключи и окончателен договор.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№38
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Разрешение за изработка ПУП – ИПР (изменение на план за регулация)  за 

УПИ ХІХ, кв.6 на гр. Доспат и сключване на предварителен договор.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.  125, чл. 15, 

ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И: 

1. Общински съвет Доспат разрешава на Шукри Бълганов и Фатме Бълганова да изра-
ботят ПУП-ИПР за УПИ ХIХ, кв.6 на гр. Доспат. Проектът да се изработи от правоспособни 
проектанти и да отговоря на изискванията на Наредба №7 от 22.12.2003 година за правила 
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

2. Общински съвет Доспат одобрява задание за изработване на ПУП-ИПР за УПИ ХIХ, 
кв.6 на гр. Доспат.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.
4. Контрол по настоящето Решение възлагам на главния архитект на Община Доспат.
5. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-ОС на Община Доспат за 2019 година в 

Раздел Б, Т.II. Продажба на имоти по чл. 13, ал. 3 от ЗУТ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС: 332 кв.м 
се придават към имот с идент. №23025.501.121, участващ в УПИ ХIХ в кв.6 по КК и КР на 
гр. Доспат, като уличната регулация се връща по имотни граници на съществуващ тупик, 
съгласно мотивираното предложение за изработка на ПУП-ИПР.

6. Общински съвет Доспат дава съгласие кмета на Община Доспат да сключи предва-
рителен договор с Шукри Бълганов и Фатме Бълганова за продажбата на 332 кв.м, които се 
придават към УПИ ХIХ в кв.6 по КК и КР на гр. Доспат, на цена от 3 320 лева ( три хиляди 
триста и двадесет лева) без ДДС.

7. След като влезне в законна сила процедурата по изработването и одобряването на   
ПУП-ИПР, плащане на цената, отразяване в СГКК, кмета на Община Доспат да сключи и 
окончателен договор с възложителите.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№39
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Разрешение за изработка ПУП – ИПР (изменение на план за регулация)  за 

УПИ ХІІІ, кв.42 на с. Любча и сключване на предварителен договор.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.  125, чл. 15, 

ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат разрешава на Юлия Джамбазова, Красимир Джамбазов и 
Силвия Джамбазова да изработят ПУП-ИПР за УПИ ХIІІ, кв.42 на с. Любча. Проектът да се 
изработи от правоспособни проектанти и да отговоря на изискванията на Наредба №7 от 
22.12.2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони. 

2. Общински съвет Доспат одобрява задание за изработване на ПУП-ИПР за УПИ ХIІІ, 
кв.42 на с. Любча.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.
4. Контрол по настоящето Решение възлагам на главния архитект на Община Доспат.
5. Общински съвет включва в ПУРИВ-ОС на Община Доспат за 2019 година в Раздел 

Б, Т.II. Продажба на имоти по чл. 13, ал. 3 от ЗУТ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС: 100 кв.м се 
придават към УПИ ХIІІ в кв.42 на с. Любча, като целия е с обща площ от 716 кв.м, съгласно 
мотивираното предложение за изработка на ПУП-ИПР. 

6. Общински съвет Доспат дава съгласие кмета на Община Доспат да сключи пред-
варителен договор с Юлия Джамбазова, Красимир Джамбазов и Силвия Джамбазова за 
продажбата на 100 кв.м, които се придават към УПИ ХIІІ в кв.42 на с. Любча на цена от 581 
лева (петстотин осемдесет и един лв.) без ДДС.

7. След като влезне в законна сила процедурата по изработването и одобряването на   
ПУП-ИПР, плащане на цената, кмета на Община Доспат да сключи и окончателен договор 
с възложителите.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№40
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Определяне представител на Общински съвет Доспат в Областен съвет за 

развитие на Област Смолян.
На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, във връзка чл. 62, ал. 3 

от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:
                                                             
Общински съвет Доспат определя за член на Областния съвет за развитие на Област 

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

Р Е Ш Е Н И Е
№41
Взето с Протокол №3/20.12.2019 г.
Относно: Заповед №АП-03-14-492/19.12.2019 г. на Областен управител на Област Смо-

лян за върнати Решения №23, 24 и 25 от 02.12.2019 г. на Общински съвет Доспат.
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №АП-03-14-492/19.12.2019 

г. на Областен управител на Област Смолян, Общинския съвет Доспат 
Р Е Ш И:
                                                               
Общински съвет Доспат отменя свои Решения №№23, 24 и 25 от 02.12.2019 г., взети с 

Протокол №2 от 02.12.2019 година.   
Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12.
Гласували: „за” – 12 общ. съветника;                                     
„против”                – няма;       
„въздържали се”  – няма.

Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Решения на Общински съвет Доспат
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Р Е Ш Е Н И Е
№42
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
На основание  чл. 146 от Конституцията на РБ  и чл.21, ал. 1, т. 1, ал. 3 от ЗМСМА, 

Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:

1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Доспат, негови-
те комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

2. Правилника по т.1 е неразделна част от настоящото решение и влиза в сила от дата-
та на приемането му от Общински съвет Доспат.

3. Приложение №1, относно състава на Постоянните комисии по чл.44, ал.1 от Правил-
ника за организацията и дейността на ОбС – Доспат, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинската администрация е неразделна част от настоящото решение.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№43
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет Доспат.
На основание  чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 2 от Правилника  за организацията  

и дейността на Общински съвет Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с Общин-
ската администрация, Общински съвет Доспат  

Р  Е Ш И:

Избира за зам.-председател на Общински съвет Доспат г-н Красимир Бисеров Пехли-
ванов.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№44
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Лице представляващо Община Доспат в Сдружение „Местна инициативна 

група Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница“. 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 2 от Устава на Сдружение „Мест-

на инициативна група Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница“, Общински съвет 
Доспат 

Р Е Ш И:

Определя г-н Адалберт Росенов Ферев – да представлява и взима решения от името 
на Община Доспат в работата на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 
Родопи-Борино-Доспат-Сърница“.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№45
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Представителство на Община Доспат в заседанията на Общото събрание на 

Асоциацията на общинските гори (АОР).
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 от Устава на Асоциаци-

ята на общинските гори (АОГ), Общински съвет Доспат  
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат определя за упълномощен представител на Община Доспат 
в Общите събрания на Асоциацията на общинските гори г-н Красимир Евтимов Горов – на-
чалник на Отдел „Икономика, екология и селско стопанство” в Община Доспат.

2. При отсъствие на упълномощеният представител, Общински съвет Доспат определя 
за негов заместник г-жа Валентина Бисерова Тодорова – специалист „Икономика, екология 
и селско стопанство” в Община Доспат.

3. Упълномощените лица да участват и гласуват в Общите събрания на Асоциацията 
на общинските гори, както и в заседанията на Управителния съвет на АОГ. 

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

Р Е Ш Е Н И Е
№46
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Определяне на делегат за Общото събрание на Асоциацията на родопските 

общини (АРО).
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 33, ал. 1, изр. 2-ро от Устава на  

Асоциацията на родопските общини (АРО), Общински съвет Доспат
Р Е Ш И:
                                                                          
Общински съвет Доспат определя за делегат в Общото събрание на Асоциацията на 

родопските общини (АРО) г-н Адалберт Росенов Ферев – председател на Общински съвет 
Доспат.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№47
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу проти-

вообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Доспат през 2019 година.
На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, Общински съвет  Доспат 
Р Е Ш И:
                                                                         
Общински съвет Доспат приема Годишния отчет за дейността на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Дос-
пат през 2019 година, който е неразделна част от настоящото Решение.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№48
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Приемане на Мандатна стратегия за управление на общинската собственост 

2019-2023 г. на Община Доспат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:                                                        

1. Общински съвет Доспат приема Мандатна стратегия за управление на общинската 
собственост 2019 -2023 г. на Община Доспат.

2. Приложения към настоящото Решение са: Мандатна стратегия за управление на 
общинската собственост 2019-2023 г. на Община Доспат и Мотиви за нейното приемане.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№49
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност на Община Дос-

пат за периода 2019-2023 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:
                                                                          
Общински съвет Доспат приема Общинска програма за енергийна ефективност на Об-

щина Доспат за периода 2019-2023 година, която е неразделна част от настоящото Реше-
ние, ведно с Мотивите за нейното приемане.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№50
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива 2019-2023 г. на Община Доспат и Дълго-
срочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и 
биогорива 2019-2029 г. на Община Доспат.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл. 10, ал. 1, ал. 2 от Закона за енергийни възобновяеми източници (ЗЕВИ), 
Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:                                                            
1. Общински съвет Доспат приема Краткосрочна програма за насърчаване на използ-

ването на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2019-2023 г. на Община Доспат.
2. Общински съвет Доспат приема Дългосрочна програма за насърчаване на използ-

ването на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2019-2029 г. на Община Доспат.
3. Неразделна част от настоящото Решение са: 
- Краткосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива 2019-2023 г. на Община Доспат, придружена с Мотиви за приема-
нето й; 

- Дългосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни 
източници и биогорива 2019-2029 г. на Община Доспат, придружена с Мотиви за приема-
нето й.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№51
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Разрешение за изработка, одобряване на задание и сключване на предвари-

телен договор на ПУП-ИПР за УПИ Х, кв.6 на гр. Доспат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 

3 и ал. 5, чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, Общинския съвет Доспат  
Р Е Ш И:
1. Общински съвет Доспат разрешава на Сребрин Антимов Антонов и Община Доспат 

да изработят ПУП-ИПР за УПИ Х, кв.6 на гр. Доспат с обхват на имоти: №№23025.501.87; 
23025.501.88; 23025.501.89; 23025.501.139 и 23025.501.6002. Проектът да се изработи от 
правоспособни проектанти и да отговоря 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 изработване на ПУП-ИПР за УПИ Х, 
кв.6 на гр. Доспат.

Решения на Общински съвет Доспат
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3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.
4. Контрол по настоящето Решение възлагам на главния архитект на Община Доспат.
5.Общински съвет Доспат променя собствеността на 13 кв.м от имот №23025.501.6002 

от публична в частна общинска собственост. Мотиви: Отпаднала необходимост – на терена 
има изградени триметрови подпорни стени още от 1987 година.

6. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-ОС на Община Доспат за 2019 година в 
Раздел Б, Т.II. Продажба на имоти по чл. 13, ал. 3 от ЗУТ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС: 2 кв.м 
от имот №23025.501.87; 12 кв.м от имот №23025.501.89; 7 кв.м от имот №23025.501.139 и 
13 кв.м от имот №23025.501.6002, предвиждащи се да се придадат към новообразуваното 
УПИ Х, кв.6 по ПУП-ИПР на гр. Доспат.

7. Общински съвет Доспат дава съгласие кмета на Община Доспат да сключи пред-
варителен договор със Сребрин Антимов Антонов за: продажбата на 2 кв.м от имот 
№23025.501.87, участващи в новообразуваното УПИ Х, кв.6 на гр. Доспат на цена от 30.00 
лв. (тридесет лв.) без ДДС; продажбата на 7 кв.м от имот №23025.501.139, участващи в 
новообразуваното УПИ Х, кв.6 на гр. Доспат на цена от 105.00 лв. (сто и пет лв.) без ДДС; 
продажбата на 12 кв.м от имот №23025.501.89, участващи в новообразуваното УПИ Х, кв.6 
на гр. Доспат на цена от 180.00 лв. (сто и осемдесет лв.) без ДДС и продажбата на 13 кв.м 
от имот №23025.501.6002, участващи в новообразуваното УПИ Х, кв.6 на гр. Доспат на цена 
от 195.00 лв. (сто деветдесет и пет лв.) без ДДС. 

8. След процедиране на ПУП-ИПР, плащане на цената, отразяване в СГКК, кмета на 
Община Доспат да сключи и окончателен договор.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№52
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Разрешение за изработка, одобряване на задание и сключване на предвари-

телен договор на ПУП-ИПР за УПИ VІІІ, кв.1 на гр. Доспат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 

3 и ал. 5, чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет Доспат  
Р Е Ш И:
                                          
1. Общински съвет Доспат разрешава на Реджеп Салихов Байрямов и Община Доспат 

да изработят ПУП-ИПР за УПИ VІІІ, кв.1 на гр. Доспат с обхват имоти: №23025.501.274 и  
№23025.501.2655. 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 г. за Правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони.

2. Общински съвет Доспат одобрява Задание за изработване на ПУП-ИПР за УПИ VІІІ, 
кв.1 на гр. Доспат.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.
4. Контрол по настоящото Решение възлагам на главния архитект на Община Доспат.
5. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ- ОС на Община Доспат за 2019 г. в Раздел 

Б. Т.ІІ. Продажба на имоти по чл. 13, ал. 3 от ЗУТ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС: 454 кв.м от имот 
№23025.501.274, предвиждащи се да се придадат към новообразуваното УПИ VІІІ, кв.1 по 
ПУП-ИПР на гр. Доспат.

6. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат да сключи пред-
варителен договор с Реджеп Салихов Байрямов за продажбата на 454 кв.м от имот 
№23025.501.274, участващи в новообразуваното УПИ VІІІ, кв.1 на гр. Доспат на цена от 4 
540 лв. (четири хиляди петстотин и четиридесет лв.) без ДДС.

7. След процедиране на ПУП-ИПР, плащане на цената, отразяване в СГКК, кмета на 
Община Доспат да сключи и окончателен договор.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№53
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Разрешение за изработка, одобряване на задание и сключване на предвари-

телен договор на ПУП-ИПР за УПИ І-35, кв.9 на с. Късак.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 

3 и ал. 5, чл. 124а, ал. 1 и чл.  125 от ЗУТ, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат разрешава на Димитър Асенов Хаджиев и Иглика Емилова 
Хаджиева да изработят ПУП-ИПР за УПИ I-35, кв.9 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 
г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 
зони.

2. Общински съвет Доспат одобрява задание за изработване на ПУП-ИПР за УПИ I-35, 
кв.9 на с. Късак.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.
4. Контрол по настоящето Решение възлагам на главния архитект на Община Доспат.
5.Общински съвет Доспат променя собствеността на 77 кв.м от улична регулация от 

публична в частна общинска собственост. Мотиви: Отпаднала необходимост – улицата в 
квартала е реализирана с положен асфалт.

6. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ-ОС на Община Доспат за 2019 година в 
Раздел Б, Т.II. Продажба на имоти по чл. 13, ал. 3 от ЗУТ и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС: 77 кв.м, 
предвиждащи се да се придадат към новообразуваното УПИ І-35, кв.9 по ПУП-ИПР на с. 
Късак.

7. Общински съвет Доспат дава съгласие кмета на Община Доспат да сключи предва-
рителен договор с Димитър Асенов Хаджиев и Иглика Емилова Хаджиева за продажбата на 
77 кв.м от общински имот, участващи в новообразуваното УПИ І-35, кв.9 на с. Късак на цена 
от 370 лв. (триста и седемдесет лв.) без ДДС.

8. След процедиране на ПУП-ИПР, плащане на цената, Кмета на Община Доспат да 
сключи и окончателен договор.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№54

Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост чрез публичен търг.
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 Доспат, Общински съвет Доспат  

  Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат включва в ГПУРИВ – ОС на Община Доспат за 2019 г. в Раз-
дел ІV. Продажба на общински имоти и сгради, чрез провеждане на търг или конкурс: имот 
№23025.120.23 по КККР на гр. Доспат.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на община Доспат да продаде: имот 
№23025.120.23 по КККР на гр. Доспат, с площ от 2 019 кв.м (две хиляди и деветнадесет 
кв.м)

3. Продажбата да се извърши при следните условия:
3.1. Процедура – публичен търг с тайно наддаване;
3.2. Начална тръжна цена за имота по т.2 – 1 251 лева (хиляда двеста петдесет и един 

лв.) без ДДС.
4. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички законосъобразни дейст-

вия по продажбата на имота по т.1, т.2 и т.3.
Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12.
Гласували: „за” – 12 общ. съветника;                                     
„против”                – няма;       
„въздържали се”  – няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№55
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост чрез публичен търг с тайно надда-

ване.
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 Доспат, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат включва в ГПУРИВ – ОС на Община Доспат за 2019 г. в Раз-
дел ІІІ. Продажба на общински имоти, чрез публичен търг или конкурс: УПИ VII-315, кв.32  
на с. Късак.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на Община Доспат да продаде: общински 
имот, представляващ имот УПИ VII-315, кв.32 на с. Късак, актуван с АОС №2428/29.08.2019 
г., целият с обща площ от 193  кв.м (сто деветдесет и три кв.м).

3. Продажбата да се извърши при следните условия:
3.1. Процедура – публичен търг с тайно наддаване;
3.2. Начална тръжна цена за имота по т.2 – 928 лева (деветстотин двадесет и осем  

лева) без ДДС.
4. Упълномощава Кмета на община Доспат да извърши всички законосъобразни дейст-

вия по продажбата на имота по т.2 и т.3.
Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12.
Гласували: „за” – 12 общ. съветника;                                     
„против”                – няма;       
„въздържали се”  – няма.
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Р Е Ш Е Н И Е
№56
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Продажба на имот общинска собственост на собственика на законно постро-

ена 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 Доспат, Общински съвет Доспат 

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат включва в ПУРИВ – ОС на Община Доспат за 2019 г. 
в Раздел Б. Т.І. Продажба на имоти на собственици на законно построена сграда: имот 
№23025.501.67, УПИ ХХХІІ, кв.4 по ЗРП на гр. Доспат.

2. Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на община Доспат да продаде на  Фат-
ме Джамалова Джамалова, 134 кв. м от имот №23025.501.67, УПИ ХХХІІ, кв.4 по ЗРП на гр. 
Доспат, представляващи 134/1072 и.ч. от имота, целият с обща площ от 1 072 кв.м (хиляда 
седемдесет и два кв.м), АОС №2084/05.07.2017 г., на пазарна цена от 858.00 лв. (осемсто-
тин петдесет и осем лв.) без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Доспат да извърши всички законосъобразни дейст-
вия по продажбата на имота по т.2.

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

Р Е Ш Е Н И Е
№57
Взето с Протокол №4/15.01.2020 г.
Относно: Отпускане на еднократни помощи, съгласно Наредбата за отпускане на едно-

кратни помощи в Община Доспат.        
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Протокол от 03.12.2019 г. на Комисията за 

разглеждане на Молби и отпускане на еднократни помощи, Общински съвет Доспат 
Р Е Ш И:

1. Общински съвет Доспат одобрява отпускане на еднократни помощи от Общинска 
дейност 122 (Общинска администрация) §4214 „Обезщетение и помощи по Решение на 
Общински съвет” на лицата, посочени в списъка.

2. Общински съвет Доспат възлага на Кмета на Община Доспат да извърши всички не-
обходими действия, свързани с предоставянето на еднократни парични помощи на лицата 
от настоящото Решение.

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12.
Гласували: „за” – 12 общ. съветника;                                     
„против”                – няма;       
„въздържали се”  – няма.

Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

Решения на Общински съвет Доспат
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Жители на селата Црънча, Късак и 
Змеица дариха болницата в гр. Девин. 
Предимно хранителни продукти са съ-
брани по инициатива на кметовете на 
населените места – Недко Хаджиев, 
Касим Кехайов и Антон Доспатлиев. 
Картофи, брашно, захар, фасул, олио, 
леща, ориз и много други продукти са 
дарили жителите на село Црънча – 
видно от протокола от 23 ноември.

От с. Късак за лечебното заведе-
ние са предоставили близо 2 тона 
продукти – картофи, фасул, леща, 
мандарини, портокали, ябълки, мака-
рони, спагети, яйца, кускус, лук, захар, 
брашно, консервирани домати, чушки 
и др.

Много продукти събраха и жители-
те на село Змеица.

Кметовете съобщиха, че продъл-
жават с благородната инициатива 
и желаещите да дарят продукти за 
МБАЛ Девин могат да го направят в 
кметствата.

„Ръководството на община 
Девин изказва своите благодар-
ности към всички Вас, уважаеми 
човеци, които се включихте със 
сърце и душа в дарителската кам-
пания за набиране на хранителни 
продукти и консумативи за нуж-
дите на МБАЛ ДЕВИН!“ съобщиха 
на Фейсбукстраницата на Община 
Девин.“

Жители на селата Црънча, Късак и Змеица дариха болницата в гр. Девин

Със „Сърце на надеждата“ се сдоби-
ха жителите на село Црънча. Инициати-
вата е на директора на училището Ата-
нас Стоев, който отдавна е обмислял да 
реализира тази идея. Стоев е осигурил и 
самото сърце.

Идеята се посрещна с голямо разби-
ране и интерес сред жителите на село 
Црънча, споделя Атанас Стоев. Добрият 
пример към подрастващите е много ва-
жен, допълни той. Стоев е и общински 
съветник, Председател на комисията по 
образование и социални дейности към 
Общински съвет Доспат.

От снимките се вижда, че събирането 
на капачки в Црънча вече е започнало.

Сърцето е монтирано в центъра на 
населеното място в непосредствена бли-
зост до чешмата.

Със „Сърце на надеждата“ се 
сдобиха жителите на село Црънча

Обявление

Уважаеми жители на община 
Доспат,

Считано от 01.09.2019 г. Кме-
тът на община Доспат инж. 
Елин Радев подписа първите 
договори на по механизма Лич-
на помощ, Уведомяваме Ви, че 
заявления за включване в ме-
ханизма се приемат и след тази 
дата.

Ползватели на услугата мо-
гат да бъдат хора с увреждане, 
на които е изготвена индивиду-
ална оценка на потребностите 
и е издадено направление с оп-
ределен брой часове за лична 
помощ от Дирекция „Социално 
подпомагане“.

Доставчик на личната помощ 
по закона е общината по насто-
ящия адрес на ползвателя.

Уведомяваме Ви, че за да се 
включите в Механизма лична 
помощ трябва да подадете за-
явление в общината по настоящ 
адрес.

Документи за включване:

1. Заявление, в което посоч-
вате избраното от Вас лице за 
асистент;

2. Направлението издадено 
от дирекция „Социално подпо-
магане”, с определения Ви брой 
часове за лична помощ.

3. Документ за самоличност 
(за справка) или документ за 
самоличност на законния пред-
ставител-родител, настойник, 
попечител (за справка).

4. Личен асистент може да 
бъде всеки, който не е поставен 
под запрещение и не е осъждан.

5. Няма доходен критерий за 
назначаване на личен асистент.

6. В случай, че не сте дово-
лен от личния си асистент, може 
да поискате прекратяване на 
трудовия му договор и назнача-
ване на нов такъв, без да е не-
обходимо да преминавате през 
нова оценка.

7. В заявлението, Вие (Ваши-
ят законен представител) из-
рично давате съгласие:

– добавката за чужда помощ 
по чл. 103 от Кодекса за социал-
но осигуряване да се превежда 
за заплащането на ползваната 
услуга; Трансферът ще бъде из-
вършван само след сключване 

на трудов договор с асистент и 
при реално предоставяне на ус-
лугата .

– до 380лв. от месечната по-
мощ по чл.8д от ЗСПД (в зависи-
мост от броя на определените в 
направлението часове), изпла-
щана за деца с 90 и над 90 на 
сто вид и степен на увреждане, 
да се превежда за заплащане на 
ползваната услуга.

– правата и задълженията на 
потребителя, личния асистент и 
общината/доставчика се уреж-
дат чрез тристранно споразуме-
ние, а личния асистент се назна-
чава с трудов договор, сключен 
между него и общината/достав-
чика.

Кандидатът за асистент по-
дава до доставчик на лична по-
мощ по чл.18, ал.1 или 2 заяв-
ление по образец, към което се 
прилага:

1. Автобиография;
2. Копие от трудов договор, 

ако кандидатът за асистент ра-
боти, или декларация, че няма 
сключен трудов договор;

3. Декларация, че спрямо 
него не са налагани мерки като 
извършител по Закона за защи-
та от домашно насилие по отно-
шение на ползвател на лична 
помощ.

– Законът за личната помощ 
не допуска едновременно полу-
чаване на подкрепа от няколко 
източника за задоволяване на 
същите потребности!

В ОБЩИНА ДОСПАТ СЕ ПРИ-
ЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ВСЕКИ РА-
БОТЕН ДЕН ОТ ОТ 08,00-12,00 и 
13,00-17,00 ЧАСА

Лична помощ е механизъм 
за подкрепа на хора с уврежда-
ния за упражняване на правата 
им, за пълноценно участие в 
обществото, за извършване на 
дейности, отговарящи на инди-
видуалните им потребности от 
личен, домашен или социален 
характер и за преодоляване на 
бариерите на функционалните 
им ограничения. Механизмът га-
рантира възможност на хората с 
увреждания да изберат от кого, 
кога, къде и по какъв начин да 
се осъществят дейностите.

Допълнителни разяснения 
могат да бъдат получени на те-
лефон 0893406293.

На 10 октомври от 12,00 часа на 11-та 
застава се проведе официалното откри-
ване на паметник в памет на загиналия 
през 1953 година в нощта на 1 срещу 2 
юли граничар Дончо Ганев.

Инициативата по изграждането на па-
метника с формата на пирамида е на би-
вши служители на 11та гранична застава, 
както и на гранични полицаи. На паметна-
та плоча е изписано „В памет на р-к Дончо 
Ганев, служил тук на 11 гранична застава. 
Загинал на 1 юли 1953 г. в бой с дивер-
сионна група при защита на държавната 
граница.“

Паметта на Ганев бе почетена с едно-
минутно мълчание. Откриването на съби-
тието стана под звуците на националния 
химн. Изказвания направиха близки, по-
знати и колеги на загиналия граничар. От 
ГПУ – гр. Доспат поздравление направи 

н-к ГПУ Асен Кавлаков.
Бяха поднесени венци и букети от 

всички присъстващи.
От Община Доспат събитието уважи 

секретарят на Общината инж. Веселин 
Калфов, който поднесе поздравителен 
адрес от Кмета на Общината. Изказване 
направи и кмета на Црънча Недко Хад-
жиев, който се ангажира, че съвместно 
с читалището ще се грижат за чистотата 
на паметника. Кметът на Бръщен Кемал 
Бошнаков, представители от читалищата 
на с. Бръщен и с. Црънча също бяха сред 
дошлите.

Мария Нейкова – дъщеря на Дончо 
Ганев с просълзени очи изказа специал-
ни благодарности към всеки, помогнал за 
построяването на паметника, както и към 
всички, които са „отделили време за да 
присъстват днес на събитието“.

Откриха паметник на граничаря 
Дончо Ганев


