
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 207 

Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 

 

 Относно: Отмяна на Решение №206/23.12.2020 г. в частта на точка 2, взето с Протокол №18 от 

23.12.2020 год. на общински съвет – Доспат, съгласно Заповед№АП-03-14-8/14.01.2021 г. на областния 

управител на област Смолян. 

 

 На основание чл. 21,  ал.1,  т.24,  вр. с чл. 45 ал.9 от ЗМСМА, Общински 

съвет Доспат 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет Доспат ОТМЕНЯ свое  Решение №206/23.12.2020 г. в частта на точка 2, 

взето с Протокол №18 от 23.12.2020 год. на общински съвет – Доспат. 

 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12.  

Гласували: „за” – 12 общ. съветника; 

  

1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

 

„против”                – няма; 

„въздържали се”  – няма. 

 
 

Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 
Председател на ОбС Доспат 

 

 



 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 208 

Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 

 

 Относно: Допълнения и изменения в  Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Доспат.  

 

 На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.8, Общински 

съвет Доспат 

 

  РЕШИ: 

 

 1. В Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси в общ. 

Доспат /Наредбата по чл.9 от ЗМДТ/ се правят следните изменения и допълнения: 

 1.1.  Чл.12 се допълва с нови ал.4 и 5. Така чл.12 добива следния вид: 

Чл.12.(1). Таксата се заплаща от собствениците на недвижими имоти, находящи се в 

границите и районите определени по реда на чл.11, ал. 2.  

(2). При учредено вещно право на ползване, задължен за такса за битови отпадъци е 

ползвателя или концесионера; 

(3). Когато, недвижим имот, за който се дължи такса за битови отпадъци, правото на 

собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат 

такса за съответните части, които притежават. Всеки от съсобствениците може да плати 

такса за битови отпадъци за целия имот за сметка на останалите.  

(4)./Нова, в сила от ……. 2021 г./ Физическите и юридическите лица, които 

ползват жилищни или нежилищни сгради , или части от тях за извършване на 

търговска дейност, включително и при отдаване под наем за търговска дейност, 

заплащат такса за Битови отпадъци за сградата или съответната част от нея, 

съгласно промилите определени за нежилищни имоти на фирми /юридически 

лица/. 

(5). /Нова, в сила от ……..2021 г./ Когато размера на ТБО се определя и заплаща на 

база данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или 

пазарната им цена, съдовете за събиране на отпадъци се предоставят на 

задължените лица /ЗЛ/ според размера на начислената им такса, както следва: 

а) когато размера на начислената такса надвишава сумата предвидена за 

заплащане на контейнер - 4 куб. м., на ЗЛ се предоставя контейнер 4 куб. м. 

б) когато размера на начислената такса надвишава сумата предвидена за 

заплащане на съд от тип „Бобър", но е по-малка от тази за контейнер - 4 куб. м., на 

ЗЛ се предоставя съд от тип „Бобър". 

в) когато размера на начислената такса е по-малък от предвидената такса за съд 

от тип „Бобър", на ЗЛ се предоставя 110 л. кофа от тип „Мева". 

 1.2. Чл.16 се допълва с нова ал. 3. Така чл.16 добива следния вид: 

Чл.16. (1) Таксата не се събира, когато Общината не предоставя услугата по чл.11, ал.1. 

(2) /нова от 31.03.2017 г./ Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци в 

частта за сметосъбиране и сметоизвозване, собствениците или ползвателите на имоти, 



 

 

 

които не ги използват през цялата година и на незастроени дворни места в 

регулационните граници на населените места на общината. Освобождаването се 

осъществява на основание подадена декларация в община Доспат от собственика или 

ползвателя на имота до края на предходната година, по образец одобрен със Заповед на 

Кмета на Община Доспат. Декларацията трябва да съдържа подписите на всички 

собственици (ползватели), а при юридическите лица - подпис на 

представляващия/управителя. 

(3) /Нова в сила от …………...2021 г./ Община Доспат може да провери през 

годината, за която е декларирано, че имота няма да се ползва, дали имота се 

ползва, като поиска справка за ползвана ел. енергия и/или вода през годината от 

съответните доставчици на ел. енергия и/или вода. Ако се установи, че има 

потребление на вода и/или ел. енергия, таксата Битови отпадъци се начислява по 

партидата на Задълженото лице за съответната година и се събира със дължимите 

лихви за закъснение. 

 1.3. В чл.18 досегашния текст става ал.1 и се допълва с нова ал. 2. Така чл.18 

добива следния вид: 
Чл. 18. (1). Таксата за битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване 

може да се определя и според количеството на отпадъците измерени чрез броя на 

необходимите съдове - кошове, контейнери- големи и тип "Бобър", за които лицата 

задължени за таксата, подават в Община Доспат, декларация по образец одобрен със 

заповед на Кмета на Община Доспат в срок до 30 ноември на предходната година. 

(2). /Нова, в сила от ……...2021 г./ Физическите и юридическите липа, конто 

ползват жилищни или нежилищни сгради, или части от тях за извършване на 

търговска дейност, включително и при отдаване под наем за търговска дейност, 

могат да заплащат такса за Битови отпадъци според вида и броя на съдовете, за 

сградата или съответната част от нея, както следва: за контейнер - 4 куб. м. и/или 

за съд тип „Бобър", в зависимост от това кой от двата вида съд са заявили до края 

на предходната година.  

 

 2. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички необходими 

действия по отразяване на промените в Наредбата. 

 
Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 
 

Гласували: „за” – 12 общ. съветника; 

  
1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 



 

 

 

7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

 

„против”                – няма; 

„въздържали се”  – няма. 

 

 

 

 
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 
Председател на ОбС Доспат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 209 
Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 

 
 Относно:Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Доспат през 2020 г. 

 

 На основание чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните,Общински съвет Доспат 

   

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет гр. Доспат, приема годишния отчет за дейността на Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в 

община Доспат през 2020 година, който е неразделна част от настоящото Решение. 

 
Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 

 
Гласували: „за” – 12 общ. съветника  

 
1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

„против”                – няма; 
„въздържали се”  – няма. 

 

 
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 

Председател на ОбС Доспат 
 



 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 210 

Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 

 

 Относно Годишен отчет на ОП „Озеленяване, Благоустройство и Чистота – 

Доспат” за 2020 година.  

 

 На основание  чл.12 от Правилника на ОП „Озеленяване, Благоустройство и Чистота- 

Доспат” Общински съвет Доспат 

 

Р Е Ш И : 

 
 Общински съвет Доспат приема Годишен отчет на Общинско предприятие ОП 

„Озеленяване , Благоустройство и Чистота- гр. Доспат , който е неразделна част от 

настоящото Решение. 

 
Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 

 
Гласували: „за” – 12 общ. съветника 

 
1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

 „против”                – няма; 
„въздържали се”  – няма. 

 
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 
Председател на ОбС Доспат 

 

 

 



 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 211 

Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 

 

 Относно:Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на 

мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването 

им през 2021 г.  

 

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

местната администрация, във връзка с чл.37“о“, ал. 1 и ал. 4, и в изпълнение на 

изискванията на чл. 37“и“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, Общински съвет Доспат 

 

Р Е Ш И: 
 

 1. ПРИЕМА Годишен план за паша на общинските пасища, мери и ливади през 

стопанската 2020- 2021 г. /съгласно Приложение № 1/. 

 2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне през 2021 г. на пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд на Община Доспат както 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 информационна 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 предоставят 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 правоимащите, които имат 

регистрирани животновъдни обекти в съответното землище ,съобразно броя и вида на 

регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните 

или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади ,но не повече от 15дка за 1 

животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30дка за 1 

животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

 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 селскостопански животни и на лица, 

които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, 



 

 

 

по ред, определен 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 поземлен фонд. 

 4.1. Общината се задължава: 

- да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища, мери и 

ливади от местното население за пашуване на притежаваните от тях животни; 

- да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите 

относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасищата, мери и 

ливадите. 

 4.2. Ползвателите се задължават: 

 4.2.1. Да ползват и поддържат общинските пасища, мери и ливади според 

годишния план за паша през 2021 г. 

 4.2.2. Да осигуряват стриктното прилагане на технологични и организационни 

мероприятия относно: 

- повърхностно подобряване на терена; 

- подобряване на пасищата, мерите и ливадите чрез оптимизиране 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 нископродуктивни 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 традиционните земеделски 

практики /паша и/или косене; 

- рационално и щадящо използване на пасищата, мерите и ливадите. 

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

екологично състояние за общо и индивидуално ползване е за сметка на ползвателите. 

 5. ОПРЕДЕЛЯ размера и местоположението на мерите и пасищата 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 2020 – 2021г. (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. На осн.чл.52,ал.5,т.2 от ЗМСМА -  30 % от постъпленията от разпореждането с 

пасища,мери и ливади да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

съответното населено място,в землището на което се намират отдадените имоти под 

наем. 
 9. Възлага на Кмета на Община Доспат да извърши всички действия по изпълнение 



 

 

 

на настоящото решение. 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 

Гласували: „за” – 12 общ. съветника; 

 
1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

 

против”                – няма; 

„въздържали се”  – няма. 

Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 

Председател на ОбС Доспат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 212 

Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 

 

 Относно: Промени в щатното и длъжностно разписание на Общинска 

администрация Доспат.  

 

 На основание чл.21, ал.1, т.2 , Общински съвет Доспат 

 

 

  Р Е Ш И: 

 

1. Изменя длъжностното и щатно разписание на служителите в общинска 

администрация Доспат, както следва: 

1.1 Във раздел общинска администрация , отдел Б „Финанси –Бюджет, 

счетоводство и МДТ”, длъжността Счетоводител „ Образование” да се промени в 

Ст.счетоводител „Образование”  

1.2. В раздел IV „Специализирана администрация“, Б отдел „Образование, култура 

и социални дейности“ се открива нова щатна бройка длъжност „Здравен медиатор“. 

 

2.Упълномощава Кмета на Община Доспат да отрази промените в длъжностното и 

щатното разписание на Общинска администрация Доспат. 

 

 3.Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Доспат. 

 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 

Гласували: „за” – 12 общ. съветника.  
 

1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 



 

 

 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

 

„против”                – няма; 

„въздържали се”  – няма. 

 

 

Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 

Председател на ОбС Доспат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 213 

Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 

 

 ОТНОСНО: Утвърждаване размера на трудовото възнаграждение на кмет на 

община и кметове на кметства в Община Доспат. 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.5 и чл. 38 ал.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 5 ал.16 от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации и 

дейности, Общински съвет Доспат 

 

Р Е Ш И: 

 

 1.Определя основното месечно трудово възнаграждение на кмет на Община Доспат 

в размер на 60% от заплатата на министър, съгласно чл.5 ал.16 от Постановление №67 

на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, считано от 

01.01.2021г. 

 2.Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кметовете на 

кметства и кметския наместник на с. Чавдар, общ. Доспат, считано от 01.01.2021г., 

както следва: 

 

№ по 

ред 
Наименование на длъжността и населеното място 

Размер на основната 

месечна заплата 

1 Кмет на кметство с. Барутин 950,00 лв. 

2 Кмет на кметство с. Змеица 950,00 лв. 

3 Кмет на кметство с. Късак 950,00 лв. 

4 Кмет на кметство с. Любча 950,00 лв. 

5 Кмет на кметство с. Бръщен 950,00 лв. 

6 Кмет на кметство с. Црънча 950,00 лв. 

7 Кметски наместник на с.Чавдар 780,00 лв. 

 

 3. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с 

постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета 

на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и 

вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Доспат. 

 

  4.Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Доспат. 

 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 

Гласували: „за” – 11 общ. съветника. 

 
1. Адалберт Росенов Ферев За 



 

 

 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев Въздържал се 

6. Деян Събев Деянов За 

7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

 

„против”                – няма; 

„въздържали се”  –    1.    

 

 

 

Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 

Председател на ОбС Доспат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 214 

Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 

 

 

 Относно: Отдаване под наем на помещения разположени в сградата на 

Поликлиника Доспат за лекарски кабинети и манипулаиионна. 

 

 

 На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.16, ал.1 и ал.2 от НРПУОИ в Община 

Доспат и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Доспат  

 

Р Е Ш И: 

 1.Общински съвет Доспат дава разрешение да се обяви публично оповестен 

конкурс за отдаване под наем на следните помещения: 

- помещение за лекарски кабинет с площ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни 

метра/, разположени на третия етаж в северната част в сграда на Поликлиника Доспат с 

идент. №23025.502.314.1 разположена в поземлен имот с идент. №23025.502.314, за 

който е отредено УПИ I в кв. 33 по КК и КР на град Доспат, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №127 от 14.04.2009 година; 

-  помещение за лекарски кабинет и манипулационна с обща площ от 22 кв.м. 

/двадесет и два квадратни метра/, разположени на третия етаж в южната част в сграда 

на Поликлиника Доспат с идент. №23025.502.314.1 разположена в поземлен имот с 

идент. №23025.502.314, за който е отредено УПИ I в кв. 33 по КК и КР на град Доспат, 

актуван с Акт за публична общинска собственост №127 от 14.04.2009 година; 

-  помещение за манипулационна с площ от 10 кв.м. /десет квадратни метра/, 

разположено на втори етаж в южната част в сграда на Поликлиника Доспат с идент. 

№23025.502.314.1 разположена в поземлен имот с идент. №23025.502.314, за който е 

отредено УПИ I в кв. 33 по КК и КР на град Доспат, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №127 от 14.04.2009 година. 

 2. Цел на конкурса: 

 2.1. Отдаване под наем на помещенията по т.1 за първична извън болнична 

медицинска помощ. 

 2.2. Начална наемна конкурсна цена за помещенията - 1,20 лв. за квадратен 

метър с включено 20 % ДДС . 

 2.3.Срок за отдаване на помещенията по т.1 - 10 години (десет години) от 

сключване на договора. 

 3. Специфични условия за участие в Конкурса: 



 

 

 

 3.1. Участниците да имат действащ договор с НЗОК през текущата година. 

  4.Общински съвет Доспат одобрява Проекта на Конкурсните условия, 

приложен към настоящото Решение. 

   5.Упълномощава Кмета на община Доспат да извърши всички 

законосъобразни действия по настоящото Решение. 

 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 

Гласували: „за” – 12 общ. съветника. 

 
1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

 

 

„против”                – няма; 

„въздържали се”  – няма. 

 

 

Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 

Председател на ОбС Доспат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 215 

Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 

 

 Относно: Отдаване под наем на помещения разположени в сградата на  

Кметството в село Чавдар. 

 

 На основание  чл. 14, ал.2 и ал. 7 от ЗОС във връзка с чл.16, ал.и чл.19, ал.1 

от НРПУОИ  в Община Доспат и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет 

Доспат 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. В Програма за управление,  Разпореждане с имоти и вещи общинска собственост 

на Община Доспат за 2021 година е включено помещение разположено на втори етаж  - 

източна част от кметство на село Чавдар, с обща площ от 36 кв.м., намираща се на 

административен адрес: село Чавдар, община Доспат, област Смолян, УПИ IV в кв.8 по 

плана на село Чавдар, актуван с АОС №138/08.05.2009 година със застроена площ на 

сградата 301 кв.м. и обща  площ на УПИ-то от 800 кв.м. 

 2.Общински съвет Доспат дава разрешение да се обяви публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на: 
- помещение разположено на втори етаж  - източна част от кметство на село 

Чавдар, с обща площ от 36 кв.м., намираща се на административен адрес: село Чавдар, 
община Доспат, област Смолян, УПИ IV в кв.8 по плана на село Чавдар, актуван с АОС 
№138/08.05.2009 година със застроена площ на сградата 301 кв.м. и обща  площ на 
УПИ-то от 800 кв.м.    

 
  2.1. Процедура – публичен търг с тайно наддаване. 
 
 2.2. Начална месечна наемна цена –  28,80 лв. (двадесет и осем лева) без ДДС. 
 2.3. Предназначение на имота – за склад. 
 2.4. Срок на наем – 5 (пет) години. 
 
 3. На основание чл.52, ал.5, т.2 от  ЗМСМА - минимум 30 % от постъпленията от 
наема на помещението по Т.2. да се използва за изпълнение на дейности от местно 
значение в населеното място. 
 
  
   4.Упълномощава Кмета на община Доспат да извърши всички 
законосъобразни действия под наем по т.2. 

 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 

Гласували: „за” – 12 общ. съветника;  
 

1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 



 

 

 

3. Антим Лилков Ясенов За 

4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

 

„против”                – няма; 

„въздържали се”  – няма. 

 

 

 

Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 

Председател на ОбС Доспат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 216 

Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 

 
 Относно: Указания на Областния управител на Област Смолян по Решения 
№181/25.11.2020 година и №192/04.12.2020 година на Общински съвет Доспат. 

 

 На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА Общински съвет Доспат 

 

Р Е Ш И: 

 
 I. Общински съвет Доспат, изменя свое Решение №181/25.11.2020 година на 
Общинския съвет както следва : В относно : На ред 3 : вместо чл.37 о, ал.1, т.8 и т.10 от 
ЗСПЗЗ да се чете : чл.37о, ал.2, т.8 от ЗСПЗЗ 

 II. Общински съвет Доспат, изменя и допълва свое Решение №192/04.12.2020 
година на Общинския съвет както следва :В относно : На ред 5, Вместо чл.45 от ЗОС 
да се чете : чл.39, ал.5 от ЗУТ, както и допълва т.1 на Решението, със следния текст: 
самостоятелна сграда с идентификатор №23025.5502.314.2 и т.1 придобива следната 
редакция:Общински съвет Доспат дава съгласие Кмета на община Доспат да промени 
предназначението на част от сграда с идентификатор №23025.5502.314.2 / Стая 
разположена в източната част на сградата със самостоятелен вход / от администрация в 
помещение за временно настаняване,разположена в имот с идентификатор  
 № 23025.502.314 по КККР на гр.Доспат, с отредно УПИ I, кв.ЗЗ по ЗРП на 
гр.Доспат, АОС №1118/18.07.2014 г.   
 
 III. Възлага на Кмета на община Доспат да изпълни всички необходими законови 
действия по настоящото Решение. 
 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 

Гласували: „за” – 12 общ. съветника;  

 

 
1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 



 

 

 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

 

 

„против”                – няма; 

„въздържали се”  – няма. 

 

 

 

Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 

Председател на ОбС Доспат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 217 

Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 

 
 Относно: Осигуряване на допълнителни финансови средства за транспорт на 
болни нуждаещи се   от хемодиализа  за 2021 г.  
 
 На основание чл.17, ал.1, т.4, и чл. 21, ал. 1, т.23, от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация Общински съвет Доспат  

 
 

Р Е Ш И: 

 1. Общински съвет Доспат задължава Кмета на община Доспат, да ползва средства 

за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа за 2021 г. в размер на 590 лева 

месечно-7 080 лева годишно, 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 хемодиализно лечение за 2021 г.,   в размер на 590 лева 
месечно-7 080 лева годишно. 
 
 
Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12. 

 

Гласували: „за” – 12 общ. съветника; 

 

1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. СтилиянВенциславов Балталиев За 



 

 

 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

 

„против”                – няма; 

„въздържали се”  – няма. 

 

 
 
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 
Председател на ОбС Доспат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 218 

Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 
 

 Относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно, безсрочно право на 

строеж за изграждане на стълб върху площ от 1 кв.м.-върху недвижим имот 

общинска собственост, представляващ част от имот № 02779.12.264 м.  

„ Пшеничище землище Барутин за реализиране на проект : „ Изграждане на улично 

осветление в с.Барутин „. 

 

 На основание чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 

във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за Енергетиката Общински съвет Доспат 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет Доспат включва в Програмата за управление и разпореждане с имоти 

и вещи - общинска собственост на община Доспат през 2021 година. Нов раздел Г. 

Общински имоти, върху които община Доспат има намерение да учреди право на 

строеж : 1 кв.м. от имот №02779.12.264 в м. „ Пшеничище ,„землище Барутин; 

2. Общински съвет Доспат упълномощава кмета на община Доспат да учреди възмездно, 

безсрочно право на строеж за монтаж на електрически стълб ниско напрежение върху 

имот с площ от 1 кв.м. / един квадратен метър /, от имот №02779.12.264 в м. „ 

Пшеничище ,„землище Барутин, целият с обща площ от 26 148 кв.м., с 

трайнопредназначение на територията - земеделска и НТП - пасище, в полза на „ ЕВН 

Електроразпределение Юг „ ЕАД; 

3. Предвид разпоредбите на чл.41, ал.2 от ЗОС, определя 7,20 лева като цена за 

извършване на разпоредителната сделка по т.2; 

4. Всички данъци и такси се дължат от суперфициара . 

5. Стойността по т.З, определяна като цена на правото на строеж за извършване на 

разпоредителната сделка, ведно с всички данъци и такси по сделката, следва да се 

внесат и да бъде налична по сметките на община Доспат преди подписването на 

договора за учредяване на право на строеж . 

6. При неплащане на дължимите суми в срока по т.5, преписката за учредяване на право 

на строеж се прекратява 

7. Възлага на Кмета на община Доспат да извърши последващи действия по изпълнение 

на настоящото Решение. 

 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12.  

Гласували: „за” – 12 общ. съветника.  

 

1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 



 

 

 

4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

 

„против”                – няма; 

„въздържали се”  – няма; 

 

 
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 
Председател на ОбС Доспат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 219 

Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 
 

 Относно: Разрешение за изработка на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идент. №23025.50.3 в м. 

„Ирийте” по КК и КР на гр. Доспат с възложител Андрей Венциславов Халачев. 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.125 от 

ЗУТ, Общински съвет Доспат 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124а, ал.1 и чл.125 от ЗУТ Андрей Венциславов Халачев да 

изработи ПУП – ПРЗ за ПИ с идент. №23025.50.3 с площ от 2510 кв.м. с трайно 

предназначение на територията – земеделска и НТП - ливада в м. „Ирийте” по КК и КР 

на град Доспат. 

-Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговоря на 

изискванията на ЗУТ и Наредба №7 от 22.12.2003 година за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обема 

и съдържанието на устройствените схеми и планове. 

 2. Общински съвет одобрява Задание за изработване на ПУП- ПРЗ за УПИ в м. 

„Ирийте” по КККР на гр. Доспат. 

 3. Контрол по настоящето Решение възлагам на главния архитект на община 

Доспат. 

 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12.  

Гласували: „за” – 12 общ. съветника; 

  

1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 



 

 

 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

 

„против”                – няма; 

„въздържали се”  – няма; 

 

 
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 
Председател на ОбС Доспат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 220 

Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 
 

 Относно: Разрешение за изработка ; Одобряване на Мотивирано предложение  за 

ПУП –ПРЗ за ПИ  23025.57.43; 23025.57.53; 23025.57.54; 23025.57.55 и 23025.57.75 

,м.“ Каркъма „ ,землище на гр.Доспат. 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.125 от ЗУТ, 

Общински съвет Доспат  
 

Р Е Ш И: 

 

 1.Общински съвет Доспат разрешава на „ Гарант 99 „ ЕООД да изработи  ПУП – 

ПРЗ за ПИ  23025.57.43;23025.57.53;23025.57.54;23025.57.55 и 23025.57.75 ,м.“ Каркъма 

„ , землище на гр.Доспат. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговоря 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. Общински съвет одобрява Задание за изработване на ПУП- ПРЗ  за УПИ 

57.43,57.53,57.54,57.55 с площ от 6 069 кв.м. и УПИ 57.75 с площ от 709 кв.м. ,м.“ 

Каркъма „ , землище Доспат. 

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

 4. Контрол по т.1 и 2  от настоящето Решение възлагам на Главния архитект на 

община Доспат. 

 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12.  

Гласували: „за” – 12 общ. съветника; 

  

1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

7. Жана Руменова Дертлиева За 



 

 

 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

 

„против”                – няма; 

„въздържали се”  – няма. 

 

 
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 
Председател на ОбС Доспат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 221 

Взето с Протокол № 19/29.01.2021 г. 
 

 Относно: Вземане на решение за премахване на сграда с идентификатор 

№23025.501.243.1 / съблекалня / по КККР на гр.Доспат за изграждане на  Нов 

градски център Доспат. 

 

 На основание чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1,  т.7 от Наредбата придобиване и 

разпореждане с общинско имущество  в Община Доспат, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

Общински съвет Доспат 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Общински съвет Доспат променя  собствеността на сграда с идентификатор 

№23025.501.243.1 по КККР на гр.Доспат / бивша съблекалня / от публична в частна 

общинска собственост ; Мотиви : Отпаднала необходимост във връзка с изграждането 

на нов градски център и поради опасно състояние на сграда . 

 2. Общински съвет Доспат упълномощава кмета на община Доспат  да възложи 

премахването на сграда с идентификатор №23025.501.243.1 по КККР на гр.Доспат за 

реализирането на проект : „ Нов градски център –Доспат „ 

 3. Възлага на Кмета на община Доспат да извърши последващи действия по 

изпълнение на настоящото Решение. 

 

Присъствали в залата 12 общински съветника от общо 12.  

Гласували: „за” – 12 общ. съветника;  

 

1. Адалберт Росенов Ферев За 

2. Александър Атанасов Куцлев За 

3. Антим Лилков Ясенов За 

     4. Антон Руменов Сариев За 

5. Атанас Малинов Стоев За 

6. Деян Събев Деянов За 

     7. Жана Руменова Дертлиева За 

8. Исмет Исавов Шалганов За 

9. Красимир Бисеров Пехливанов За 

10. Красимир Лилков Красенов За 

11. Стилиян Венциславов Балталиев За 



 

 

 

12. Фаик Мустафов Чаушев За 

 

 

„против”                – няма; 

„въздържали се”  – няма. 

 

 

 

 
Инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ: 
Председател на ОбС Доспат 
 


