
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 13 

от 22.02.2021 г. 

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Девин с проектно 

предложение „Патронажна грижа + в община Девин”, по процедура 

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+”, на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за социалните услуги, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да подаде проектно предложение 

„Патронажна грижа + в община Девин”, по процедура BG05M9OP001-6.002 

„Патронажна грижа+” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 г. 

2. Услугата „Патронажна грижа”, финансирана по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. да се ползва от потребителите без 

заплащане на такса. 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да предприеме всички необходими 

действия по подготовка и кандидатстване с проектно предложение. 

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 1, ДЗО – 15/22.01.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

от 22.02.2021 г. 

 

Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за 

материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение 

№ 24/09.03.2017 г. за периода 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема сведение, предоставените от Управителя на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД 

гр. Девин в изпълнение на Решение № 24 от 09.03.2017 г. на ОбС Девин, финансови 

справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 01.10.2020 г. до 

31.12.2020 г. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 2, ДЗО – 16/22.01.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 15 

от 22.02.2021 г. 

 

Разглеждане на предложение за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III,    кв. 63, 

гр. Девин 

 

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

местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 и чл. 125 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 135, ал. 1 от ЗУТ,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) III, кв. 63, по 

плана на гр. Девин, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.504.251 по 

Кадастралната карта (КК) на гр. Девин. 

2. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) III, кв. 63, по 

плана на гр. Девин, по съществуващите имотни граници на имот, с идентификатор 

20465.504.251, без промяна на южната улична регулационна линия. Промяна на  

уличната регулация от о.т.6, през о.т.100, о.т.101 до о.т.102 и  премахване на 

уличната регулация между урегулиран поземлен имот (УПИ) III и урегулиран 

поземлен имот (УПИ) IV, съгласно представената графична част. 

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 3, ДЗО – 18/27.01.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 16 

от 22.02.2021 г. 

 

Приемане на Годишен отчет на кмета на община Девин за изпълнението на 

„Програмата за управление на община Девин за мандат 2019 – 2023 г.”  за 

2020 г. 

 

На основание чл.  2211,,  аалл..  11,,  тт..  2244  ии  аалл..  22,,  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  ммеессттннооттоо  ссааммооууппррааввллее--

ннииее  ии  ммеессттннааттаа  ааддммииннииссттрраацциияя,,  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ччлл..  4444,,  аалл..  55,,  ииззрр..  ттррееттоо  ии  ччлл..  2211,,  аалл..  11,,  тт..  

1122  оотт  ЗЗММССММАА,,    

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

ППррииееммаа  ГГооддиишшеенн  ооттччеетт  ннаа  ккммееттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ДДееввиинн  ззаа  22002200  гг..  ззаа  ииззппъъллннееннииееттоо  

ннаа  ППррооггррааммааттаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооббщщииннаа  ДДееввиинн  ззаа  ммааннддаатт  22001199  ––  22002233  гг..  

  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 4, ДЗО – 19/29.01.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ  

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДЕВИН 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН 

ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.“  ЗА 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

ЯНУАРИ 2021 г. 



В Ъ В Е Д Е Н И Е 

 

Правно основание 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който Кметът на 

Общината представя Годишен отчет за изпълнението на разработената от него 

Програма за управление. 

Период на отчета 

Отчетът обхваща периода 1 януари - 31 декември 2020 г. 

Институционална рамка 

Настоящият отчет представя работата на Кмета на община Девин и ръководената 

от него общинска администрация, извършена в съответствие с: 

 Програмата за управление на кмета (2019 – 2023 г.) 

 Общинския план за развитие (2014 – 2020 г.) 

 Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи, 

попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период. 

 Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2020 г., свързани с 

гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции за подобряване на 

социално – икономическото развитие на общината. 

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите 

действия и инициативи, в съответствие със заявените стратегически цели и приоритети 

за постигане на устойчиво развитие на община Девин, както следва: 

1. Нов управленски подход в работата на Общинска администрация –Девин с цел 

осигуряване на бързо и качествено административно обслужване на жителите на 

общината и връщане на доверието към общинската администрация. 

2. Превръщане на Община Девин в атрактивен и динамичен туристически регион с 

развиване потенциала на местните хора, като се изгради Туристически център и се 

създаде Консултативен съвет по туризма. 

3. Подкрепа на местните занаятчии и производители и създаване на добри 

условия за привличане на нови инвеститори. 

4. Активна стратегия за решаване на проблема с отпадните води и проектиране на 

пречиствателна станция. 

5. Бързо и трайно разрешаване на проблемите, свързани с лечебното заведение 

МБАЛ „Девин” ЕАД и подобряване на достъпа до качествени медицински услуги в 

малките населени места на общината. 



6. Ефективно стопанисване на природните ресурси на територията на община 

Девин /общински горски фонд, пещери и природни обекти с културно-историческо 

значение, минерални извори/. 

7. Финансова дисциплина, оптимизиране на разходите и преразглеждане на 

местните данъци и такси. 

8. Подкрепа за младите хора в кариерното им ориентиране, подсигуряване на 

атрактивни образователни специалности и активното им участие в обществения живот 

на общината чрез създаване на Младежки съвет. 

9. Продължаване на политиката за благоустрояване на уличните мрежи, ВиК и 

канализационните мрежи, кварталите и реконструкциите на жилищни и общински 

сгради във всички населени места на община Девин. 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Представям на Вашето внимание годишния отчет за изпълнение на Програмата за 

управление за 2020 г. През първата година от мандата усилията на ръководството и 

общинската администрация бяха насочени към изпълнение на краткосрочните цели и 

задачи, заложени в Програмата за управление на Община Девин за мандат 2019-2023 

г. 

Изминалата 2020 г. ни изправи пред редица предизвикателства , свързани със 

справяне със световна пандемия от коронавирус. Това беше година на изпитания не 

само за отделния човек, семейство и род, но и за общинското ръководство и 

администрация, и всички обществени институции. Година, в която пандемията отне 

човешки животи, донесе страдание и болки. 

Коронавирусната епидемия преобърна приоритетите на хора и държави и ще 

остане в историята ни, като една от най-мрачните години, които ни карат да 

преосмислим поведението и отношението си един към друг. 

Отчетът е представен по реализирани дейности в различните направления и 

приоритети. 

I. Реализирани дейности по Приоритет I за 2020 г. за постигане на 

стратегическите цели: 

Една от основните цели на местната власт беше да се подобри качеството на 

административното обслужване на жителите на община Девин и да се оптимизира 

структурата на общинска администрация с цел намаляване на разходите и повишаване 

на ефективността на работа на служителите и скъсяване на времето за изпълнение на 

задачите. 



За целта се предложи нова структура на общинска администрация, която се 

разгледа и одобри с решение №115 от 06.08.2020 г. на Общински съвет – Девин, в 

сила от 01.10.2020 г. с обща численост на персонала 93,5 щата. Основните мотиви, 

които наложиха тези структурни промени, са: намаляване на разходите чрез 

намаляване на числеността на персонала с 10 на сто; промени в нормативната уредба и 

делегиране на нови дейности от държавната администрация на общинските 

администрации; подобряване на ефективността в работата на служителите чрез 

намаляване броя на отделите от 7 /седем/ отдела на 5 /пет/ отдела. 

По отношение повишаването на общественото доверие, ограничаване на 

корупционния риск и създаване гаранции за прозрачност, дейностите по 

административното обслужване (като получаване на информация, заявяване на 

услугите, исканията, входящата и изходяща кореспонденция и получаване на 

изходните документи) са концентрирани основно на „фронт-офиса”. 

На „Фронт-офиса” се осъществява цялата деловодна дейност по приемане и 

регистриране на входящи документи за извършването на различни административни 

услуги, предоставя се информация за движението на преписките и изготвените 

документи се предоставят на гражданите. Води се входящ и изходящ регистър чрез 

автоматизирана документооборотна система Archimed. 

Въпреки усложнената обстановка през годината, свързана с пандемията и 

обявеното извънредно положение, служителите от отдела изпълняваха задълженията 

си на необходимото ниво, като няма неизпълнени  преписки. 

През 2020 г. в деловодството на Общинска администрация – Девин са 

регистрирани и обработени общо 22 205 бр. входящи и изходящи документа, като 

регистрираните преписки са 17 462 бр., а междинните документи са 4 743 бр. 

Общият брой на входящите документи е 11 833 бр., изходящи документи – 9 199 

бр., вътрешни документи – 1 173 бр. 

През 2020г. община Девин се присъедини към Единния модел за заявяване, 

заплащане и предоставяне на електронни услуги, с което се предостави възможност на 

гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на 

електронни административни услуги и информация, свързана с тях. 

Извършените услуги и издадени документи по Гражданска регистрация и 

административно обслужване са 2 664 бр., което е с 5 % увеличение на извършените 

услуги спрямо предходната 2019г. 

Най-голям е броя на заявената услуга за издаване на удостоверение за 

наследници – 340 бр. 



Извършени са 197 бр. регистрации по настоящ адрес и 89 бр. регистрации по 

постоянен адрес. 

Исканията за издаване на удостоверение за семейно положение са 115 бр., за 

възстановяване или промяна на име – 20 бр., за промяна в актове по гражданско 

състояние – 11 бр. 

Издадени са 14 бр. акта за раждане – оригинал и 242 бр. акта за раждане – 

дубликат, 26 бр. акта за сключен граждански брак и 104 бр. акта за смърт. 

Заверени са 53 бр. документи по гражданско състояние за чужбина. 

Подадени са 5 бр. молби с приложени документи за установяване на българско 

гражданство. 

Пресъставени са 88 бр. акта за раждане, брак и смърт на основание Конвенция 

за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние. 

Издадени са 7 бр. многоезични стандартни удостоверения по Регламент (ЕС) 

2016/1991. 

Общият брой на издадените удостоверения по гражданска регистрация е 578 бр. 

По искания от държавни органи и институции са регистрирани 65 бр. искания за 

издаване на различни удостоверения и предоставяне на данни по гражданска 

регистрация. Най-много са запитванията от съдилища, съдебни изпълнители, МВР, АСП 

и други общински администрации. 

Издаването на удостоверения е свързано с проверка на данните в съответните 

регистри и в компютърни бази данни, и актуализация на данните, когато е необходимо. 

За това се обработват актуализационни съобщения ЕСГРАОН. През 2020г. са 

обработени 1020 бр. актуализационни съобщения ЕСГРАОН. 

Освен горепосочените, са обработени след съдебни решения: 

- Развод – 8 бр. 

- Промяна на име – 20 бр. 

- Осиновяване – 1 бр. 

По Кодекса на международното частно право (КМПЧ) има обработени 2 бр. 

решения за развод, постановен от съд в чужбина. 

По вътрешни заявления от други отдели в общината, са издадени 17 бр. 

удостоверения. 

Организираните и извършени тържествени ритуали – сватби, са 9 бр. 

Извършени са 8 бр. вписвания в Регистър на местните поделения на 

вероизповеданията. 

По извършване на услугите и издаване на необходимите документи няма 

забавяне в сроковете и необслужени граждани. Служителите по ГРАО оказват 



методическа помощ на кметовете на кметства и кметските наместници за по - добро и 

навременно обслужване на гражданите. 

Главният специалист „Канцелария на кмета на общината” води регистър на 

заповедите на кмета на община Девин. 

През 2020 г. са регистрирани 620 бр. заповеди на кмета на общината и са 

заведени 565 бр. договори с физически и юридически лица и  22 бр. договори за 

дарения. 

Няма забавяне в регистрирането и сканирането им деловодната система. 

По Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) са постъпили 31 бр. 

заявления (15 бр. от граждани, 3 бр. фирми, 13 бр. от неправителствени организации и 

сдружения с нестопанска цел) за предоставяне на информация.  

Чрез Платформата за ДОИ са подадени 6 бр. заявления, чрез Системата за 

сигурно електронно връчване (ССЕВ) е подадено 1 бр. заявление, по електронна поща 

са подадени 17 бр. заявления и в деловодството на общината са постъпили 7 бр. 

заявления. По две от заявленията информацията е предоставена частично, по едно 

заявление не е предоставена информация, тъй като община Девин не разполага с 

такава и няма данни за нейното местонахождение. По всички останали заявления е 

предоставена исканата информация. 

Създадена е организация и контрол за навременно и в срок изпълнение на 

задълженията по ЗДОИ и предоставяне на необходимата информация. 

И през изминалата 2020 г. продължи работата по организацията на 

допълнителни помещения – архивохранилища. Все още не е извършен ремонт на 

помещенията на адрес: гр. Девин, ул. „Васил Левски” № 1. След като бъдат 

ремонтирани и оборудвани тези помещения, предстои подреждане и организиране на 

документите съгласно нормативната уредба и актуализиране на вътрешните правила за 

подобряване организацията и дейността на учрежденския архив. 

С въвеждането на нова структура и нов Устройствен правилник на община Девин 

от 01.10.2020 г. към отдел „Административно обслужване” е създаден Център за 

административно обслужване (ЦАО), който е в процес на подготовка и организация за 

работа, и чрез който потребителите ще контактуват с администрацията. 

През 2020 г. са получени 98 бр. актове за нарушения по Наредбата за 

поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Девин, 103 бр. 

са връчените наказателни постановления, като една част от тях са по издадени актове 

през 2019г.  

Юрисконсултът изготвя отговори по искови молби, председателства състава на 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 



непълнолетни (МКБППМН) и води регистър на съдебните дела. За 2020 г. са 

регистрирани 15 бр. съдебни дела. 

Юрисконсултът изготвя решения по Кодекса на международното частно право 

(КМПЧ) – през 2020 г. са изготвени 21бр. решения за раждане, брак, развод и смърт. 

През 2020 г. са изготвени 2 бр. отчети за изпълнение на решенията на 

общинския съвет – за периодите: м. ноември - м. декември 2020 г. и м. януари - м. юни 

2020 г., като организацията по изготвянето на отчетите се извършва от началника на 

отдел „Административно обслужване. 

Участие на служителите от общинска администрация в обучителни семинари 

през 2020 г.: 37 бр. 

Приемни на кмета в Общинска администрация:  

Общият брой на гражданите, подали заявление за приемния ден на кмета през 2020 г. 

е 26 броя. От тях:  

- по социални въпроси - 8 бр. 

- по териториално селищно устройство - 18 бр. 

Без подадени заявления:  

- по обществени въпроси – 32 бр. 

- по лични въпроси – 63 бр. 

През изминалата година се посетиха всички населени места в Общината – 

Триград, Жребево, Кестен, Гьоврен, Грохотно, Беден, Брезе, Селча, Лясково, 

Стоманево, Михалково, Чуруково, Осиково. Проведоха се разговори с жители на 

посочените села по различни въпроси, свързани със социални и жилищни проблеми.  

В изпълнение на поетото обещание за извършване на финансов и 

административен одит с цел прозрачност и целесъобразност на изразходените средства 

и сключени договори с решение №20 от 12.02.2020 г. на Общински съвет – Девин се 

извърши вътрешен финансов одит за периода  2011г.-2019 г. Състави се констативен 

протокол за всеки мандат поотделно. Отчетите са предоставени на вниманието на 

общинските съветници. Населението също ще бъде запознато с констатациите в одита. 

Повишаване доверието на гражданите към местната власт и работата на общинска 

администрация се реализира чрез създаването на Обществен съвет от активни, будни 

граждани, готови със своя опит, житейска мъдрост и професионални качества да 

допринесат за развитието на Общината. Той стана факт през месец февруари. Съставът 

му се одобри от Общински съвет. с активни, будни граждани, готови със своя опит, 

житейска мъдрост и професионални качества да допринесат за развитието на 

Общината. 



През изминалата година се проведоха 5 /пет/ на брой срещи с членовете на 

Обществения съвет, на който се дискутираха текущи проблеми и бяха поставени 

въпроси, свързани с реализиране на Програмата за управление. Членовете на съвета се 

запознаваха периодично с изпълнените дейности и предстоящите задачи през 

годината. 

Бюджетът на община Девин за 2020 г. беше приет с Решение №19 от 

12.02.2020 г. на Общински съвет гр. Девин. Изпълнението му е в съответствие с 

изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и ПМС 

№381 от  30 декември 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р. България за 

2020 г. 

Оценка и анализ на изпълнението на приходната част на бюджета: 

Към 31.12.2020 г. в приходната част на бюджета са постъпили средства в размер 

на 18 088 416 лв. в т.ч. наличност по сметка в лева и валута – 3 162 219 лева. 

В структурен аспект изпълнението на отделните елементи на приходната част на 

бюджета към 31.12.2020 г. е както следва: 

1.1.Имуществени и други данъци в размер на 893 033 лв. при уточнен план 

915 040 лв. или изпълнение 97.59% 

1.2.Приходи и доходи от собственост (§24-00) в размер на 288 443 лв. при 

план 395 094 лв. или изпълнение 73.01%.  

1.3.Общински такси в размер на 896 450 лв. при план 1 398 948 лв. или 

изпълнение 64.08%. Най-голям дял в общинските такси, заемат приходите от такса 

битови отпадъци. За периода събраните суми са в размер на 710 182 лв. при план  

1 177 958 лв. или изпълнение 60.29 %.  

1.4.Приходи от глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, 

обезщетения и начети (§28-00) – постъпилите средства от глоби, санкции и 

наказателни лихви са в размер на 72 063 лв. при уточнен план 87 398 лв. или 

изпълнение 82.45%. 

1.6. Други неданъчни приходи (§36-00) – 78 159 лв. 

1.7. Внесени ДДС и корпоративен данък (§37-00) 

 - ДДС – 56 638 лв., 

 - корпоративен данък – 9 209 лв. 

1.8.Приходи от продажба на нефинансови активи (§40-00) са в размер на 

17 405 лв. при план 88 173 лв. или изпълнение 19.74 %.  

1.9.Приходи от концесии са в размер на 285 913 лв. при план 310 000 лв. или 

изпълнение 92.23% 

1.10.Помощи и дарения от страната са в размер на 61 036 лв. 



1.11. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ - към 

31.12.2020 г. по бюджета на община Девин са постъпили средства в размер на 9 283 

203 лв. или с 994 417 лв. в повече спрямо първоначално одобрените средства със 

Закона за държавния бюджет на Р. България за 2020 г. От Община Девин в БЦ са 

възстановени средства в размер на 204 609 лв. 

1.12.Трансфери между бюджети - допълнително по бюджета на Община 

Девин под формата на трансфери  са постъпили средства в размер на 2 226 904 лв. и 

са предоставени трансфери на Община Доспат за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗОУ – 

112 814 лв. 

1.13.Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския 

съюз (нето) – за ДДС по проекти финансирани от ДФ „Земеделие“ са предоставени 

средства в размер на (-799 798 лв.). 

1.14. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в 

консолидираната фискална програма – за финансиране на проект «Заедно да 

почистим и облагородим нашия квартал «Врътлек», гр.Девин в размер на 4 991 лв. 

1.15. Временни безлихвени заеми за изпълнение на проекти по оперативни 

програми – (-240 386) лв. 

1.16. Заеми от банки, ПУДООС и други лица в страната – към 31.12.2020г. са 

усвоени средства по заеми от банки и други лица в страната в размер на 980 185 лв. и 

са възстановени средства по ползвани кредити в размер на 567 338 лв. 

 Към 31.12.2020 г. общинския дълг на община Девин възлиза на 3 759 

515 лв. 

1.17. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове – нето (+/-) в размер на 128 077 лв. 

1.18 Остатък в левове и валута от предходен период – 4 863 346 лв. 

2. Разходите за делегирани от държавата дейности, местни дейности и 

дофинансиране са в размер на 14 926 197 лв. или 79.79 % от одобрените разходи по 

бюджета за 2020 г. 

3. Просрочените задължения към 31.12.2020 г. са в размер на 477 211 

лв. или с 428 310 лв. по-малко спрямо 2019 г. 

 

Поставени задачи за следващата година: 

 Извършване на административен одит; 

 Въвеждане на комплексно административно обслужване чрез изграждане на нов 

фронт-офис в сградата на Дом на културата; 

 



II. Реализирани дейности по Приоритет II за 2020г. за постигане на 

стратегическите цели: 

Ефективното стопанисване и управление на наличните природни ресурси изисква 

съвместно сътрудничество и взаимопомощ с бизнеса и браншовите организации, 

свързани с туризма. Утвърждаването на Община Девин като предпочитана туристическа 

дестинация налага извършването на определени дейности, които да подобрят 

предлаганите туристически услуги и да утвърдят добрите практики в сферата на 

туризма. 

През 2020 г. се актуализира съставът на Консултативния съвет по въпросите на 

туризма, както и Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите 

обекти. Приети бяха правилници за работа на посочените комисии. 

В началото на 2020 г. се проведоха няколко срещи с хотелиерите във връзка с 

проблеми, свързани с топлопровода и доставката на топла минерална вода от извор 

Беденски бани до хотелите. След проведени многократни разговори с фирмата 

изпълнител на проекта и извършени ремонтни дейности проблемът беше разрешен. 

През 2020 г. се проведоха три срещи с НПО организации и хотелиери, свързани с 

туристическата дейност в Общината, като основните теми, които се дискутираха бяха 

свързани с подобряване на съществуващите туристически инфраструктури и 

изграждане на нови, както и реклама на региона. 

За улеснение на туристите бяха изработени и поставени нови информационни 

туристически табели за местата за настаняване в Девин град и по населени места, 

както и информационни табели за туристическите забележителности, обекти и 

атракции на територията на Общината и в близост до нея. 



 



 

 



Един от най-засегнатите сектори от пандемията от новия вирус Ковид 19 беше 

туризма.  

През изминалата година се наблюдава тенденция към намаляване броя на 

туристите, посетили Община Девин и реализираните нощувки, както и броя на 

категоризираните туристически обекти. Причина за това са ограниченията, наложени с 

въведените противоепидемични мерки. 

Голяма част от местата за настаняване преустановиха работата си през месеците 

март, април и май 2020 г., както и през октомври, ноември и декември 2020 г.  

Брой реализирани нощувки за 2020 г. - 70 382 бр. 

Брой категоризирани туристически обекти за 2020 г. – 7 бр. 

Реализираният приход от категоризации е 2 903 лв. Събран туристически данък – 

40 240 лв. 

Средствата за финансово осигуряване на план-сметката за развитие на туризма в 

Община Девин през 2020 г. бяха в размер на 90 190,20 лв., съставляващи: 

 Туристически данък за 2020г. – 40 240, 00 лв.; 

 Преходен остатък от туристически данък за 2019г. - 45 284,00 лв.; 

 Изразходени средства за 2020г. - 74 886,25 лв.; 

Поставени задачи за следващата година: 

 Изработване на стратегия за развитие на туризма; 

 Поставяне на указателни табели към основните туристически обекти и 

забележителности; 

 Изработване на цялостна маркетингова и рекламна стратегия; 

 Създаване на  партньорства с общини развиващи сходен  туризъм /в страната и 

чужбина/; 

 

III. Реализирани дейности по Приоритет III за постигане на стратегическите 

цели: 

През изминалата година бяха реализирани следните дейности: 

1. Възложени и завършени обекти от Община Девин през 2020 г. 

1.1. гр. ДЕВИН 

 улици в кв. Врътлек  

По договор № Д-106 от 28.01.2019г. за възлагане на обществена поръчка за СМР на 

два подобекта: 

– Подобект 1: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Руен от о.т. 1935 до о.т. 1941, 

ул. Гимназиална от о.т. 136 до о.т 125А, ул. Ястребино от о.т. 1532 до края на 

застрояването“. Строителството започва на 25.09.2019г. и е завършено на 14.02.2020г.  



- Подобект 2: „о.т. 1949 – Рехабилитация и реконструкция на улици от о.т. 124 – о.т. 

1526 – о.т. 1537 – о.т. 1535 – о.т. 1530 – о.т. 1950 – о.т. 125 – о.т. 1536 – о.т.1242“. 

Строителството започва на 25.09.2019 г. и е завършено на 14.02.2020 г.  

Общата стойност по договора 663 472,64 лв. с ДДС е осигурено по ПМС №260 от 

24.11.2017 г. 

   

 

 Рехабилитация на Път PAZ 2044/III-377, Равногор - Нова Махала / граница 

Община (Брацигово - Батак) / Фотиново – граница Община (Батак - Девин) / Девин-III-

197 от км 0+000 до км 12+500 

 Сключен е договор № Д-500 от 14.10.2019 г. за възлагане на обществена 

поръчка за изпълнение на СМР. На 06.07.2020 г. е започнато строителството на обекта. 

Финансирането е по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 подкрепена 

от ЕЗФРСР на стойност  6 802 802,77 лв. с ДДС. 

 

 



 Доизграждане на ул. „Хан Аспарух“ и паркинг към нея, предмет на Договор № Д-

253 от 06.07.2020 г. за Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на 

СМР). Проектирането е възложено на 03.09.2020 г., предстои завършване на обекта. 

Стойността по договора е 114 696,00 лв. с ДДС и е финансирана по ПМС 

№348/18.12.2019 г. 

  

 

 Основен ремонт на тротоари по ул. Родопи, от о.т. 419 до о.т. 356 и по мост на 

„Старата върба“ в гр. Девин. Сключен е договор № Д – 280 от 28.07.2020г. за 

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР). Строително 

монтажните работи започват на 11.12.2020 г. и предстои завършване на обекта. 

Стойността на договора е 58 020,00 лв. с ДДС., финансиран по Целева Капиталова 

субсидия на Община Девин. 

  

 



 Гробищен парк в УПИ I-за гробищен парк, кв. 1, местност „Забрал“, град Девин, 

общ. Девин. Договор № Д-323 от 14.04.2016 г. и договор № Д-230 от 25.04.2019 г. за 

изпълнение на СМР на стойност 965 602,37 лв. с ДДС, финансирането е осигурено по 

ПМС № 165 от 07.08.2018 г. Строителството по обекта стартира на 07.05.2019 г. и е 

въведено в експлоатация на 25.11.2020 г. 

 

 

 Основен ремонт и реконструкция на общински градски басейн, гр. Девин, УПИ 

XXI, кв. 68 по ПУП на гр. Девин. Сключен е договор № Д – 308 от 14.08.2019 г. за СМР. 

Строително монтажните работи започват на 14.10.2019 г. и са завършени на 02.10.2020 

г. Стойността на договора е 652 998,92 лв. с ДДС., финансиран чрез банков кредит. 

 

 

 Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок „Кольо Фичето“ № 1, сграда с 

идентификатор 20465.501.1438.1 по КККР на гр. Девин, адм. адрес: ул. Родопи № 4, гр. 



Девин, общ. Девин, обл. Смолян – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност. 

Сключен е договор № Д-497 от 04.10.2019 г. на стойност 409 104,53 лв. с ДДС, 

финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Изпълнението на 

обекта започна на 15.10.2019 г., предстои завършване на изпълнението му. 

  

 

 Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок „Кольо Фичето“ № 2, сграда с 

идентификатор 20465.501.1499.1 по КККР на гр. Девин, адм. адрес: ул. Родопи № 2, гр. 

Девин, общ. Девин, обл. Смолян – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност. 

Сключен е договор № Д-422 от 16.09.2019 г. на стойност 437 465.46 лв. с ДДС, 

финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Изпълнението на 

обекта започна на 18.09.2019 г. и е въведен в експлоатация на 02.12.2020 г. 

     

 



 Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин. По договор № 

Д-316 за инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР). 

Строително монтажните работи започват на 18.09.2019 г. и завършва на 08.09.2020 г. 

Стойността на договора е 1 794 000,00 лв. с ДДС, финансирането е осигурено по ПМС 

№315/2018 г. 

 

 

 Основен ремонт и промяна на предназначението на помещения в сградата на 

Дом на културата, ул Орфей, гр. Девин. Сключен е договор № Д-279 на 28.07.2020 г. 

за Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР). Дейностите по 

договора са възложени на 10.09.2020 г. и предстои завършване на обекта. Стойността 

на договора е 56 520,00 лв. с ДДС, финансиран по целева капиталова субсидия на 

Община Девин. 

 Ремонт на външна канализация на МБАЛ – гр. Девин. Предстои изграждането на 

нова канализационна инсталация. Предвидените средства са по целевата капиталова 

субсидия на община Девин. 

 

1.2. кв. Настан, гр. Девин: 

 Основен ремонт на компрометирана подпорна стена в регулацията на кв. 124, 

между о.т. 872 и о.т. 873, гр. Девин, кв. Настан. Сключен е договор № Д-261 от 

09.07.2020 г. за Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР),  на 

стойност 92 400,00 лв. с ДДС, финансирана по целева капиталова субсидия на община 

Девин. Дейностите по договора са възложени на 11.08.2020 г. и предстои завършване 

през 2021 г. 



 

 

 Неотложни възстановителни работи – Изграждане на подпорна стена за 

укрепване на ул. „Мурсалица“ между о.т. 1142 и о.т. 1164, кв. Настан, гр. Девин. 

Сключен е договор № Д-336 от 14.08.2020 г. на стойност 340 800,00 лв. с ДДС за 

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР). Изпълнението по 

договора е възложено на 18.09.2020 г. и предстои завършване на поръчката. 

Финансирането е осигурено от междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към министерски съвет. 

 

 

 



 Изграждане на многофункционална спортна площадка, УПИ II – за училище, кв. 

136 по плана на кв. Настан, гр. Девин. По договор № Д-552 от 25.10.2019 г. за СМР на 

стойност 91 464,22 лв. с ДДС са започнати строителни дейности на 06.08.2020 г., 

обекта е завършен и въведен в експлоатация. Средствата по договора са осигурени по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – ЕЗФРСР. 

 

 

 Рехабилитация и реконструкция на улица Планинско цвете, кв. Настан, гр. 

Девин. Сключен е договор № Д-263 от 06.06.2019 г. на стойност 249 998,99 лв с ДДС 

за СМР, финансиран по целевата капиталова субсидия на община Девин. 

Строителството е започнато на 21.10.2019 г. и завършено на 26.06.2020 г. 

 



2. с. Лясково 

 Основен ремонт на улица в село Лясково, община Девин. Сключен е договор  № 

Д-107 от 28.01.2019 г. за изпълнение на СМР на стойност 355 387,19 лв. с ДДС, 

финансиран по ПМС № 165 от 07.08.2018 г. Изпълнението на обекта започнато  на 

28.10.2019 г. и завършено на 20.05.2020 г. 

  

 

 Изграждане на линейни отводнителни шахти по главна улица, от О.Т.77а до 

О.Т.3 с. Лясково. Предстои изпълнение на поръчката, финансирана по целевата 

капиталова субсидия на община Девин. 

 

3. с. Грохотно 

 Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин 

- Подобект 1„Рехабилитация и реконструкция на улица преминаваща през о.т. 78 

– о.т. 80 – о.т. 82 – о.т. 83 – от км 0+000,00 до км 0+151,53; 

- Подобект2 „Рехабилитация и реконструкция на улица преминаваща през о.т. 83 

– о.т. 85 – о.т. 86, о.т. 75 – о.т. 73 – от км 0+000,00 до км 0+273,50”. 

По договор № Д-403 от 21.09.2020 г. на стойност 188 937,03 лв. с ДДС, финансиран по 

ПМС №348/18.12.2019. Изпълнението по обекта започнато на 05.10.2020 г. и е 

приключено на 19.11.2020 г. 

 Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Грохотно, преминаваща през о.т. 

78 – о.т. 77 – о.т. 101 – о.т. 100 – о.т. 76, общ. Девин. По изпълнение на договор № Д-

254 от 06.07.2020 г. за Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на 

СМР), на стойност 70 824, 00 лв, финансиран по ПМС. Дейностите по договора са 

възложени на 03.09.2020 г. и са завършени. 



 

 Рехабилитация на централна част и основен ремонт на тротоари по главна улица 

на с. Грохотно. Дейностите са възложени с договор № 402 от 21.09.2020 г. на стойност 

41 340,00 лв. с ДДС за Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на 

СМР), финансиран по целева капиталова субсидия на община Девин. Изпълнението на 

договора е възложено на 30.11.2020 г. и предстои завършване на обекта. 

 



4. с. Триград 

 Ремонт и рехабилитация на улица в с. Триград, община Девин – о.т. 84 – о.т. 78 

– о.т. 40 – о.т. 17 – о.т. 3 – о.т. 16. Договор №Д-395 от 18.09.2020 г. е на стойност 444 

426,11 лв. с ДДС за Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР), 

финансирани по ПМС № 348 от 18.12.2019г. Строителните дейности са  започнати на 

21.09.2020 г и са завършени на 25.11.2020г. Обекта е въведен в експлоатация на 

22.12.2020г. 

 

 

5. с. Кестен 

 Изграждане на подпорна стена срещу о.т. 156, между УПИ XII и УПИ VIII, кв. 20, 

с. Кестен, общ. Девин. Договор № Д-260 от 09.07.2020 г. за Инженеринг (проектиране, 

авторски надзор и изпълнение на СМР) на стойност 39 060,00 лв. с ДДС, финансиран по 

целевата капиталова субсидия на община Девин. Обекта е започнат на 13.10.2020 г. и 

предстои завършването му през 2021 г. 



 

 

 Изграждане на подпорна стена и водосток за укрепване на пътя Тешел-Триград- 

Кестен, разклон за с. Жребово, при км 6+065. Договора № Д-382 от 21.12.2018 г. за 

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) е на стойност 303 

850,80 лв. с ДДС, финансиран от междуведомствената комисия за възстановяване и 

ПМС № 125 / 2018 г. Строителните дейности са стартир на 01.10.2019 г. и е завършен, 

предстои приемане от държавна приемателна комисия. 

 

 



 

6. с. Беден 

 Основен ремонт на обществена тоалетна в УПИ XIV, кв. 17, с. Беден. Предстои 

изпълнение на поръчката през 2021 г. 

 

7. с. Селча 

 Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Селча, преминаваща от о.т.158 

през о.т.73 до о.т.74+40м., общ. Девин. Договор № Д-255 / 06.07.2020 год. 

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) е сключен на 

стойност 52 308,00 лв. с ДДС, финансиран по ПМС № 348 от 18.12.2019 г. 

Строителните дейности са възложени на 03.09.2020 г. и предстои приключването им. 

 Основен ремонт на покрива на сградата на кметство на с. Селча. Сключен е 

договор № Д-383 от 11.09.2020 г. на стойност 18 780,00 лв. с ДДС, финансиран от 

целевата капиталова субсидия на община Девин. Дейностите по договора са възложени 

на 16.11.2020 г. предстои завършването им през 2021 г. 

 

8. с. Михалково 

 Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Михалково, преминаваща от о.т.44 

през о.т.45 до о.т.46+50м., общ. Девин. Сключен е договор № Д-256 от 06.07.2020 г. 

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на стойност 30 

744,00 лв., финансиран от целевата капиталова субсидия на община Девин. 

Строителните дейности са възложени на 03.09.2020 г. и предстои приключването им. 

 



 

 

9.  с. Стоманево 

 Изграждане на подпорна стена по улична регулация на УПИ X – 26, кв. 1 в с. 

Стоманево. Сключен е договор № Д-262 от 09.07.2020 г. на стойност 24 948,00 лв. с 

ДДС, финансиран от целевата капиталова субсидия на община Девин.  Строителните 

дейности са възложени на 11.08.2020 г. и предстои приключването им. 



 

 

10. с. Осиково 

 Ремонт и рехабилитация на канализацията от О.Т.61 до О.Т.64 в с. Осиково. 

Предстои изпълнение на поръчката, финансирана по целевата капиталова субсидия на 

община Девин. 



За повишаване сигурността на безопасността на движение се извършиха 

следните дейности: 

 поставен пътен знак „В-27“ /Забранени са престоя и паркирането/ на ул. 

„Лиляна Димитрова“, кв. Настан; 

 обособено е еднопосочно движение по ул. „Александър Костов“ по посока 

от кръстовището на ул. „Ал. Костов“ и улицата до блок Д4 към кръстовището на ул. 

„Александър Костов“ с ул. „Оборище“; 

 обособено е еднопосочно движение по ул. „Катя Ванчева“ по посока от 

кръстовището на ул. „Катя Ванчева“ с ул. „Оборище“ към кръстовището на ул. „Катя 

Ванчева“ с ул. „Дружба“; 

 обособено е еднопосочно движение по отсечката между ул. „Катя 

Ванчева“ и ул. „Александър Костов“ по посока от ул. „Катя Ванчева“ към ул. 

„Александър Костов“; 

 от кръстовището на  ул. „Люляк“ с ул. „Искър“ до кръстовището на ул. 

„Люляк“ с ул. „Дружба“ – премахнат е тротоара и са обособени паркоместа в дясно на 

платното за движение, като пешеходците могат безопасно да се движат по левия 

тротоар; поставени са необходимите пътни знаци и маркировка за упътване на 

участниците в движението; 

 обособена е пешеходна пътека и е постави знак „А 18“ /Пешеходна 

пътека/ на 35 м. от кръстовището на ул. „Освобождение“ с ул. „Васил Левски“; 

 обособена е пешеходна пътека и е постави знак „А 18“ /Пешеходна 

пътека/ на ул. „Освобождение“ започваща от тротоара пред „Автогара“ намираща се на 

35 м. от кръстовището на ул. „Освобождение“ с ул. „Васил Левски“; 

 в с. Михалково  е поставено огледало и е обособена пешеходна пътека, 

след като ремонтирания третокласен път ІІІ 866 „Михалково - Кричим“ бъде приет с Акт 

16 за намаляване на скоростта на минаващите моторно-превозни средства. 

За улеснение на туристите и в интерес на гражданите се поставиха табели на 

улиците в град Девин. 



 

Поставени задачи за следващата година: 

 изграждане на паркинг в град Девин; 

 поставяне на осветление на входната артерия на град Девин; 

 ремонт и рехабилитация на улици в кв. Настан и с. Лясково; 

 основен ремонт на Детско отделение в МБАЛ Девин ЕАД; 

 основен ремонт на външна канализация на МБАЛ Девин ЕАД; 

 ремонт на стълбище от централен площад до читалище в  с. Гьоврен; 

 спортни и детски площадки по населени места; 

IV. Реализирани дейности по Приоритет IV за постигане на стратегическите 

цели: 

Нов вирус постави света пред огромно изпитание. 2020 година ще остане в 

историята на човечеството като годината на Ковид 19. Много хора се срещнаха със 

страданието и болката от загубата на близки и приятели, които дори не можаха да 

изпратят в последния им път.  

Най-голямо беше предизвикателството за здравната система. Лечебните 

заведения, в т.ч. и общинските болници, трябваше да се справят с тежката отговорност 

да лекуват болни с коронавирусна инфекция при изключителни условия – липса на 

необходима апаратура и оборудване за лечение на инфекциозно болни, недостатъчен 

брой медицински специалисти – лекари, сестри и санитари, препълнени отделения. 

МБАЛ Девин ЕАД, като единствена общинска болница в западния край на област 

Смолян, която обслужва три общини – Девин, Борино и Доспат пое своята отговорност 

и за кратко време преустрои Вътрешно отделение за лечение на болни с Ковид 19. 

Съгласно заповед на Министерство на здравеопазването за Девинска болница бяха 

определени 20 легла за лечение на леки до средно тежки случаи на заразени с 

коронавирус. През месеците октомври, ноември и декември капацитетът на Ковид-

отделението многократно беше завишаван над определеният лимит легла и броят на 

лекуваните достигаше средно до 30 броя на ден. За периода от м. март до м. декември 



2020 г. през МБАЛ Девин са преминали 263 пациенти с диагноза – пневмонии, от тях 

135 случая на доказано наличие на Ковид 19. Излекуваните са – 257, преведени в 

областната болница - 13 , починали – 6. За периода от м. март до м. декември 2020 г. 

за община Девин случаите с наложени противоепидемични мерки са общо 700 лица. 

Община Девин зае 5-то място в областта според брой лица, на които са наложени 

противоепидемични мерки и на 3-то място според брой доказани случаи на Ковид 19. 

Следва да отбележим 2020 година като една успешна за МБАЛ Девин ЕАД година, 

през която приключи спечеленият от лечебното заведение проект по трансгранично 

сътрудничество "Equal2Health" по Програма INTERREG V - А "Гърция - България 2014 - 

2020". Бенефициенти в проекта бяха: Водещ партньор - Болница „Г. Папаниколау” гр. 

Солун (Р. Гърция), Съюз на кардиолозите от северна Гърция (Р. Гърция), 

Междуобщинска агенция на Западна провинция Солун „Нефели” (Р. Гърция), Районна 

Здравноосигурителна каса гр. Благоевград (Р. България), МБАЛ Девин, гр. Девин (Р. 

България), Диагностично – консултативен център „Александровска”, гр. София (Р. 

България). 

 

Общински съвет – Девин с решение №129 от 31.07.2017 г. даде съгласието си за 

реализиране на този проект, който дава изключителна възможност да се подобри 

достъпът до първичната здравна помощ и качеството на медицинските услуги на 

населението в Общината чрез осигуряване на  високотехнологична медицинска 

апаратура необходима на лекарите за по-добра и по-бърза диагностика на пациентите. 

Новите придобивки – ехо кардиограф, ехограф, ЕКГ апарати, холтер, велоергометър, 

дефибрилатор, дигитализиран рентгенов апарат, високо проходима линейка, са от 

съществено значение, както за лечебното заведение, така и за цялото население в 

региона.  



 

 

 



 

  

Важен резултат от реализиране на проектните дейности ще бъде предоставянето 

на достъп на пациентите до високоспециализирана консултация със специалисти в 

рамките на изградената връзка за телемедицина между МБАЛ Девин ЕАД и 

Диагностично – консултативен център „Александровска”, гр. София. 

Медицинските сестри от детските градини и училищата активно се включиха в 

подпомагане дейността на общинската болница и в помощ на личните лекари за 

овладяване на кризата породена от Ковид 19.  

Две доброволки, учащи се медицински сестри – Йована Бойкова, II курс и 

Евелина Корчева, I курс се включиха в дейността на Ковид-отделението на болница 

Девин и с труда си облекчиха дежурствата на медицинските сестри в периода от м. 

октомври до м. декември 2020 г. 

Екстремната ситуация мобилизира безпрецедентни дарителски кампании и много 

хора дариха средства и труд, за да може хората на първа линия, болните и най-

пострадалите и уязвими групи да не са сами срещу различните лица на глобалната 

криза – здравна, социална , икономическа. Тези безценни жестове на съпричастност, 

подкрепа и утеха са проявленията на доброто, което е най-голямата сила на хората и 

надежда за спасение. 

Паричните средства за 2020 г., постъпили в Община Девин във връзка с борбата 

срещу коронавируса са в размер на 16 972 лв. Общият размер на средствата, дарени 

под формата на материали и консумативи възлиза на над 21 000 лв. 



Всички обществени институции, като – читалища, кметства, РУ на МВР – Девин, 

РСПБЗН – Девин, Районен съд и районна прокуратура – Девин, училища и детски 

градини бяха подпомагани с лични предпазни средства и дезинфектанти за справяне с 

коронавируса. От служители на общината и доброволци се извършваше периодична 

дезинфекция на обществени места и сгради за ограничаване на разпространението на 

Ковид 19. 

В помощ на МБАЛ Девин ЕАД и ФСМП - Девин се осигуряваха дефицитните в 

началото на кризата лични предпазни средства и облекло, консумативи и други 

материали. В обявените дарителски кампании се включиха десетки наши съграждани.  

Сформирани бяха доброволчески отряди за доставка на лекарства, хранителни 

продукти и други за възрастни и самотни хора. И до днес продължава подкрепата за 

тези хора. 

Здравната криза и свързаните с нея противоепидемични мерки за онлайн 

обучение на учениците и изолация доведоха до съпътстващи проблеми като отпадане  

на деца от училище поради липса на компютри или таблети  в семейството. В тяхна 

помощ  бяха закупени с лични средства и дарени от фирма 9 броя лаптопи на ученици 

в затруднено положение. 

Искам да поздравя доброволците, които помагаха на възрастните  и болните хора 

с осигуряване на храна и лекарства. Да изкажа своето уважение за силата и 

благородството на онези, които влязоха в болничните заведения и застанаха рамо до 

рамо с лекарите, сестрите, лаборантите, фелдшерите, санитарите. Да се преклоня пред 

професионализма на медиците и тяхната отдаденост в грижата за човешкия живот. Да 

изразя признание към учителите и да насърча учениците, които заедно трябваше 

буквално за дни да се реорганизират и приспособят към новите условия на онлайн 

обучение. 

С цел подобряване на здравните грижи на населението в малките населени места 

бяха разкрити нови кабинети на общопрактикуващите лекари - д-р Пепа Ганчевска-

Ферейра и д-р Начев в селата Кестен, Лясково, Гьоврен.  

Многократно пред общинското ръководство от майките в град Девин беше 

поставян въпросът за нуждата от детска млечна кухня. През м. август 2020 г. с 

решение № 112 от 06.08.2020 г. на Общински съвет - Девин се разкри детска млечна 

кухня към ДГ „Изворче“. Броят деца, които ползваха услугата през 2020 г. са 17. 

По мое предложение и с решение №67 от 18.05.2020 г. на Общински съвет – 

Девин беше приет Правилник за отпускане на финансова помощ на семейства и двойки 

с репродуктивни проблеми. За 2020 г. няма постъпили заявления за помощи от този 

тип. 



През 2020 г. от Комисията, сформирана към община Девин, са отпуснати 

еднократни парични помощи на 27 лица в размер на 3 510 лв. 

Социалните дейности и услуги, които се реализираха през 2020 г. бяха 

продължение на предходните, като имаше и такива, свързани с кризата, породена от 

Ковид 19. 

Община Девин осъществи следните програми през 2020 г.: 

1. Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-

2020г.“  По програмата е предоставен топъл обяд на 170 лица от уязвими групи в 

Община Девин както следва: 

 В периода от 01.05.2020 г. до 30.10.2020 г. - в град Девин 57 лица, квартал 

Настан 22 лица, село Беден 15 лица, село Грохотно 35 лица, село Гьоврен 22 лица и 

село Селча 19 лица. 

 В периода 01.11 2020 г. до 31.12.2020 г. – в град Девин 61 лица, квартал Настан 

24 лица, село Грохотно 50 лица, село Гьоврен 35 лица.  

Услугата бе предоставена до домовете на всеки един от потребителите. Всяко лице 

ежедневно в рамките на работните дни получаваше топъл обяд, включващ супа, 

основно, хляб и веднъж седмично десерт. 

2. Регионална програма за заетост на Област Смолян 2020 г. Осигурена е трудова 

заетост за 4 месеца на 7 безработни лица от град Девин, село Беден, село Селча, село 

Осиково и село Лясково. Лицата бяха назначени на длъжност общ работник и 

извършваха комунално-битови дейности в съответните населени места. 

3. Национална програма „Помощ за пенсиониране“- През 2020 г. продължи 

изпълнението на Програма „Помощ за пенсиониране“, като бе осигурена заетост на две 

лица. Лицето назначено на длъжност „Общ работник“ бе с трудова заетост до 

10.05.2020г., а лицето назначено на длъжност „Помощник кухня“- до 04.07.2020 г. 

4. Проект „Обучение и заетост“ - проектът предоставя възможности за интеграция 

на безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г.,  регистрирани в 

дирекции „Бюро по труда“. До 14.11.2020 г. на 40 лица от община Девин бе осигурена 

заетост на пълно работно време. След този период 19 лица бяха освободени, а 20 лица 

ще продължат да работят още 3 месеца и 1 лице - още 4 месеца. 

5. Проект „Обучение и заетост за младите хора“ – по проекта бяха назначени 5 

безработни младежи с трайни увреждания до 29-годишна възраст за период от 24 

месеца. 3 лица бяха освободени, считано от 01.11.2020 г., а 2 лица ще продължат да 

работят още 3 месеца. 

6. Проект „Патронажна грижа“ - Компонент 2 и 4 предоставя здравно-социална 

услуга на лица с увреждания (ТЕЛК) и на възрастни хора над 65-годишна възраст. От 



услугата се възползват 37 потребителя в 7 населени места (в град  Девин-7 лица, село 

Грохотно - 6 лица, село Брезе - 3 лица, село Лясково - 3 лица, село Стоманево - 3 лица, 

село Селча - 3 и село Осиково - 12 лица). Всички потребители ползват както здравна 

услуга предоставяна от 2 медицински сестри, така и социална предоставяна от 12 

домашни санитари. 

7. Проект „Патронажна грижа“ - Компонент 3  предоставя социална услуга до 

домовете на лица с увреждания (ТЕЛК) и на възрастни хора над 65-годишна възраст с 

ограничения или невъзможност за самообслужване, и възрастни в риск за 

преодоляване на последиците от COVID-19. От услугата се възползваха 83  

потребителя в 10 населени места (в град  Девин- 30 лица, кв. Настан – 6 лица, село 

Грохотно - 7 лица, село Гьоврен - 6 лица, село Триград – 4 лица, село Брезе - 6 лица, 

село Лясково - 4 лица, село Стоманево - 6 лица, село Селча - 8 и село Осиково - 6 

лица). Всички потребители са ползвали социална услуга, предоставяна от 14 

разносвача. 

8. Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Програмата се 

реализира на територията на всички населени места в община Девин. Осигурена бе 

заетост на 82 безработни лица в трудоспособна възраст, които предоставяха 

социалната услуга „Домашен помощник” на 123 потребителя. Програмата се 

изпълняваше в периода 24.06.2020 г. до 31.12.2020 г. 

9. Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за 

образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ -

2020 г., проект „Успяваме заедно“. Проекта стартира на 14.10.2020 година със срок на 

изпълнение 8 /осем/ месеца. Осигурена е заетост на 4 безработни лица, назначени на 

длъжност „образователен медиатор“. С изпълнение на дейностите по проекта ще се 

осигури равен достъп до качествено образование на децата и учениците от ромски 

произход в гр. Девин. Обхванати са общо 65 деца и ученици. Осигурен е безплатен 

транспорт от и до образователните институции. На децата се предоставят 

образователни материали. 

10. Механизъм лична помощ – предоставя се услугата „Личен асистент” на лица с 

над 90% степен на увреждане с чужда помощ. Всеки един от назначените 81 лични 

асистенти обслужва един потребител, а часовата заетост и нейният срок са в 

зависимост от определения месечен брой часове в направлението, издадено от 

Дирекция „Социално подпомагане” – Девин. Кандидатстването за включване в 

механизма /за потребители и кандидати за лични асистенти/ е текущо, по време на 

цялата година.  



11. Проект „Общностен център за деца и семейства в риск“ – през 2020 г. е 

предоставена подкрепа на близо 300 деца в ранна детска възраст и техните семейства 

за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, 

подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за 

включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на 

деца в специализирани институции. По проекта са били назначени специалисти – 

социални работници; мед. сестра; педиатър; психолог; рехабилитатор; логопед; 

психолог; юрист; специален педагог и медиатори. 

С решение №13 от 27.01.2020 г. Общински съвет - Девин отхвърли 

предложението за разкриване на дневен център за лица над 18 година възраст с 

увреждания. 

На дневен ред излезе необходимостта от социална услуга, която да подкрепи 

хората в пред пенсионна възраст между 60 и 65 години, които нямат необходимия 

трудов стаж, за да се пенсионират. 

Поставени задачи за следваща година: 

 Подпомагане дейността на МБАЛ Девин ЕАД в кадровата  политика и 

материално-техническото обезпечаване; 

 Разкриване на нови социални услуги; 

 Активна политика по програми за социална заетост; 

 

V. Реализирани дейности по Приоритет V за постигане на стратегическите 

цели: 

Демографската криза в общината и драстичното намаляване на броя на учениците 

доведе до реформи в училищната ни мрежа. През 2020 г. с решения на Общински съвет 

– Девин бяха закрити две основни училища – ОУ „Отец Паисий“, с. Селча с решение 

№117 от 27.08.2020г. и ОУ „Димитър Благоев“, с. Осиково. с решение №116 от 

27.08.2020г. Същите се вляха в СУ „Христо Ботев“, гр.Девин и учениците бяха 

преместени за обучение в средното училище. 

В подкрепа на професионалната гимназия се проведоха редица срещи с 

управители на хотели и заводи, свързани с повишаване на кариерното развитие и 

професионалното ориентиране на подрастващото поколение. Съвместното 

сътрудничество с представители на местния бизнес дадоха много добър резултат и те 

оказаха своята подкрепа. Фирма ДЕВИН ЕАД за поредна година осигури стипендии за 

ученици от ПГ „Ал. Попов“. Това дава на младежите една здрава основа и стабилност, 

че със своя професионализъм ще бъдат оценени по достойнство, както и стимул да 

останат да работят тук в Девин. 



За следващата учебна година професионалната гимназия предвижда да включи в 

учебния план нова професия – „изпълнител на термални процедури“. Целта е да се 

засили интересът към учебното заведение и да се подсигурят кадри за спа хотелите.  

Безценна подкрепа получи и ЦПЛР-ОДК „Силивряк“- Девин. За подпомагане на 

дейностите на Общинския детски комплекс през 2020 г. фирма ДЕВИН ЕАД дари 

средства в размер на 15 904 лв. ЦПЛР-ОДК „Силивряк“- Девин осъществи с децата от 

Девин изключително креативна лятна работа, свързана с кариерното ориентиране на 

подрастващото поколение, съвместно с ЦОП „Слънчо“ и МКБППНМ. 

  

  

При приемане на мандата се установи финансов дефицит при издръжката на 

детските градини в Общината. Само за една година в следствие направени икономии и 

реорганизация на персонала се постигна отличен резултат и този дефицит беше 

премахнат. 2020 година приключи без финансови задължения към персонала на 

детските градини. 

Към ДГ „Изворче“ с целеви средства, отпуснати от Министерство на 

образованието, се изгради плувен басейн за най-малките. Това ще даде възможност на 

децата от предучилищна възраст и тези от 1 до 4 клас да осъществят многобройни 



занимания по воден спорт и да преживеят приятните усещания от плуването, както и 

да укрепят здравето си. 

 

 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетни и 

малолетни деца (МКБППНМ) чрез своята активна дейност спомогна за осъществяването 

на редица мероприятия, които имат за цел възпитание на подрастващото поколение и 

превенция на противообществените прояви. 

Общо разгледани възпитателни дела - 9; като 7 от децата не са направили нова 

противообществена проява след разгледаното ВД; 

Общо деца с наложена възпитателна мярка "поставяне под надзор на обществен 

възпитател" - 15 деца; 

МКБППМН беше съорганизатор на следните мероприятия: 

 Конкурс за рисунка съвместно с НЧ "Родопска просвета - 1923" - гр. Девин 

 Общински етап от ученически игри за учениците от училищата в община Девин: 

турнири по футбол, тенис на маса и шахмат; 

 "Да си спомним за делата на Васил Левски" - съвместно със СУ "Христо Ботев" - 

град Девин и градската библиотека; 

 Конкурс за рисунка съвместно с НЧ "Просвета - 1942" - с. Лясково; 

 Футболен турнир "Турнир на приятелството" съвместно с ФК "Девин"; 

 Състезание по риболов за деца до 14 годишна възраст - съвместно с Ловно - 

рибарско дружество - Девин; 

 Футболен турнир "Футболните звезди на БФС 2020" съвместно с ФК "Девин"; 

 Общинска ваканционна програма "Наше лято" съвместно с ЦПЛР-ОДК - Девин; 



 Спортни турнири по случай 108 години от Освобождението на Девин и региона - 

турнири по: тенис на маса и шахмат; Бяха дарени 10 броя шах. 

 "Детско полицейско управление" съвместно с РУ-Девин; 

МКБППМН организира отбелязването на "Ден на розовата фланелка - 2020" 

Диплома за отличен успех за придобито средно образование на випуск 2020г. 

получи един ученик от СУ „Христо Ботев“, който получи награда от кмета. 

Девет ученика получиха лаптопи, за да могат да осъществяват учебен процес в 

онлайн среда поради пандемията от коронавирус. 

  

  

По повод 108 години от Освобождението на Девин и региона беше открита 

паметна плоча в чест на Игор Юруков, кмет на община Девин в периода 1962 -1971 г. 

за високия му принос за развитието и модернизирането на град Девин като 

балнеоложки и съвременен център в Родопите. 



  

 

Поставени задачи за следващата година: 

 Приемане на общинска програма за работа с талантливи и даровити деца; 

 

VI. Реализирани дейности по Приоритет VI: 

В изпълнение на поставените в началото на 2020 г. цели, с годишния план за 

ползване на дървесина от горски територии, Звено „Общински гори“ към отдел 

„Икономика развитие и туризъм“ в Община Девин, реализира успешно следните 

количества дървесина: 

За собствените нужди на Община Девин, кметствата и детските градини 

осигурихме общо 387 пространствени кубични метра  дърва за огрев. 

За нуждите на местното население са експедирани 1436 пространствени кубични 

метра дърва за огрев. 

Не на последно място, в изпълнение на годишния план за 2020 година, 

реализирахме 1823 плътни кубични метра строителна дървесина.  

От реализацията на тези обеми, Звено „Общински гори“ към отдел ИРТ, през 

календарната 2020 година, генерира приходи общо в размер на 145 653,44 лева с ДДС. 

Днес продължаваме да работим за увеличаване на горските територии, за 

постигане на балансирано, ефективно и многофункционално ползване, с цел 

едновременно да задоволим обществените нужди от дървесина и да съхраним горските 

ресурси, собственост на Община Девин. 

 

Поставени задачи за следващата година: 

 Създаване на Консултативен съвет за подпомагане на земеделци и животновъди; 



 

VII. Реализирани дейности по Приоритет VII: 

Едно от най-силно изразените недоволства сред населението е проявеното им 

отношението към цените и качеството на предоставените услуги в областта на 

водоснабдяването,  сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъци.  

С решение № 113 ОТ 06.08.2020 г. на Общински съвет - Девин се прие Правилник 

за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство 

– Девин” и нова структура на предприятието, реорганизираха се дейности. 

Закупени бяха нови кофи за съхранение на битов отпадък 120 л. – 232 броя и 

контейнера 1 100 л. – 10 броя. Същите бяха разпределени в града и по населени места. 

За извършване на ремонтни дейности беше закупен електрически къртач. 

За 2020 г. такса смет – за град Девин беше 8 промила за физически лица, 16 

промила за юридически лица, 14 промила за жителите на селата, 66 лв. за кубичен 

метър за лица, които плащат на съд.   

Положиха се максимални усилия, за да се повиши събираемостта на местните 

данъци и такси. За съжаление кризата, която настъпи във връзка с пандемията от 

Ковид 19 засегна всички сфери на обществения живот на хората. 

Данните за събираемостта на местните данъци и такси са следните: 

Отчет на дейността в отдел „МДТ” при Община Девин 01 .01. 2020 г. – 

31.12.2020 г . ОБЛОГ 

ОБЩИНА: ДЕВИН § Облог 

 

Облог след 

отстъпки 

Отчет 

 

% 

1 2 3  4 5 

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 24 729 456 707 951 585 515 82.7% 

от физически лица   305 463 296 750 329 841 81% 

от юридически лица   
423 994 

411 201 

345674 

84,06

% 

Данък в/у недвижимите имоти 21 245 315 

237 485 

209 727 

88,31

% 

от физически лица   49763 48 395 38 658 80% 

от юридически лица   195 552 

189 090 

171 639 

90,77

% 

Данък в/у превозните средства 23 480 605 

470 286 

378 211 

80,42

% 



от физически лица   328 519 

321 828 

251 978 

78,30

% 

от юридически лица   152 086 148 458 126 233 85% 

Данък при придобиване на 

имущество 25 0 

 

0 

124 

485 

Други  данъци - /пътен д-к/ 34 0  1183 40 

ПАТЕНТ ТАКСИ 14 5 125  5 125 100% 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК 14 25 436 24 983 21 194 85% 

ГЛОБИ 65 

 

 

 

8 848 

ЛИХВИ 65 

 

 

 

46 486 

 

За посоченият период  видно от представените в цифрово отношение данни събраните 

задължения са в процентно съотношение към облога 2020 г. ,както следва : ТБО – 82,70%, 

Данък върху недвижимите имоти  - 88,31%,Данък върху превозни средства – 80,42%, Патентен 

данък – 85%.  

 

Отчет на дейността в отдел „МДТ” при Община Девин 01 .01. 2020 г. – 31.12.2020 

г .- НЕДОБОРИ 

ОБЩИНА:ДЕВИН § 
НЕДОБОРИ 

01.01.2020г. 
отчет 

 

% 

1 2 3 4  

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 24 468 246 124 668 26,62% 

от физически лица   191 159 61 739 32,30 

от юридически лица   277 087 62 929 22,71 

Данък в/у недвижимите имоти 21 67 095 22 712 33,85% 

от физически лица   27 799 10 183 36,63 

от юридически лица   39 296 12 529 31,88 

Данък в/у превозните средства 23 233 513 86 873 37,20 5 

от физически лица   164 155 66 228 40,34 

от юридически лица   69 358 20 645 29,77 

Данък при придобиване на имущество 25 

  

 

Други  данъци - /пътен д-к 34 1183 40 3,38% 

ГЛОБИ 65 

  

 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК 14 14091 3609 25,61% 



 

За посоченият период  видно от представените в цифрово отношение данни 

събраните задължения са в процентно съотношение към недобора 2020 г. ,както 

следва: ТБО – 26,62%, Данък върху недвижимите имоти  - 33,85%, Данък върху 

превозни средства – 37.20%, Патентен данък – 25,61%.  

За същият период в отдела са приети и обработени данъчни декларации ,както и 

са издадени  различни видове удостоверения съгласно посочените данни: 

 Обработени  декларации  по чл. 14 от ЗМДТ  -за облагане с данък върху 

недвижимите имоти-1045 бр.  

 Обработени  декларации  по чл. 54 ал.1 от ЗМДТ  - за облагане с данък за 

притежаване на МПС- 1620бр.  

 Обработени  декларации  по чл. 61н от ЗМДТ  - облагане с патентен данък -160 

бр. 

 Обработени  декларации  по чл. 61х от ЗМДТ  - облагане с патентен данък -12 

бр.  

 Обработени  декларации  по чл. 61р от ЗМДТ  -облагане с годишен туристически 

данък-160 бр. 

 Приети и издадени удостоверение за данъчна  оценка по чл.264,ал.1 от ДОПК -

671 бр. 

 Издадени  други удостоверения -382 бр. 

Декларации за определяне на ТБО според количеството и освобождаване от ТБО -

160 бр. Образувани 224 АУЗ,  предадени на частни съдебни изпълнители -17 

наказателни постановления,  193 броя АУЗ. 

 

Поставени задачи за следващата година: 

 Повишаване на събираемостта на туристическия данък; 

 

 

 

 

VIII. Реализирани дейности по Приоритет VIII: 

Беше обновена настилката от изкуствена трева на спортната площадка в кв. 

Врътлек, гр.Девин.  



 

 

В същия квартал в близост до спортната площадка се поставиха спортни 

съоръжения с цел насърчаване на активния и здравословен начин на живот на децата и 

младежите.  

 

 

В гр. Девин, кв. Настан беше изградена многофункционална спортна площадка в 

услуга на учениците и младежите от квартала. 



 

 

Поставени задачи за следващата година: 

 Създаване на младежки съвет; 

 

Изготвил: 

ЗДРАВКО ИВАНОВ 

Кмет на община Девин  



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

 от 22.02.2021 г. 

 

Изменение на Решение № 23 от 12.02.2020 г. на Общински съвет – Девин за 

дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект 

„Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията 

на гр. Девин” 

 

На основание 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 23 от 12.02.2020 г. по точка 2 в частта на условия 

на погасяване, както следва: 

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.12.2021 г. 

2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, 

ал.1, предложение 2 от АПК. 

  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 5, ДЗО – 20/03.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

 от 22.02.2021 г. 

 

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Девин с проектно 

предложение „Закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за 

нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Девин”. 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2, във връзка с  чл.17, ал.1, т.7, от 

ЗМСМА,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проектно предложение 

„Закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за 

обществена подкрепа – гр. Девин“, финансирано от Фонд „Социална закрила“, 

Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на 

материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на 

съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.“ 

 

2.  Дава съгласие да бъде осигурено съфинансиране за реализиране на 

проектното предложение от кандидата Община Девин, в размер на 10.03% от общия 

бюджет за проектното финансиране- средства в размер на 2 000 лв./две хиляди лева/ 

 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да предприеме всички правни и 

фактически действия по изпълнение на решението. 

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 6, ДЗО – 22/05.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 19 

 от 22.02.2021 г. 

 

Допълване на Решение № 162 от 22.12.2020 г. на Общински съвет Девин. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 3 и чл. 17а, ал. 1 от 

ЗОЗЗ, чл. 79 от АПК, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

Допълва Решение № 162 от 22.12.2020 година на Общински съвет - Девин 

в правното основание с чл. 2, ал. 3 и чл. 17а, ал. 1 от ЗОЗЗ.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 7, ДЗО – 23/09.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

 от 22.02.2021 г. 

 

Допълване на Решение № 169 от 22.12.2020 г. на Общински съвет 

Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

Допълва Решение № 16699 от 22.12.2020 година на Общински съвет - Девин в 

правното основание с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.  

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 8, ДЗО – 24/09.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 21 

 от 22.02.2021 г. 

 

Допълване на Решение № 170 от 22.12.2020 г. на Общински съвет 

Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

Допълва Решение № 17700 от 22.12.2020 година на Общински съвет - Девин в 

правното основание с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 9, ДЗО – 25/09.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 22 

 от 22.02.2021 г. 

 

Допълване на Решение № 171 от 22.12.2020 г. на Общински съвет 

Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

Допълва Решение № 17711 от 22.12.2020 година на Общински съвет - Девин в 

правното основание с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.  

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 10, ДЗО – 26/09.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 23 

 от 22.02.2021 г. 

 

Допълване на Решение № 172 от 22.12.2020 г. на Общински съвет 

Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

Допълва Решение № 17722 от 22.12.2020 година на Общински съвет - Девин в 

правното основание с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.  

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 11, ДЗО – 27/09.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 24 

 от 22.02.2021 г. 

 

Допълване на Решение № 177 от 22.12.2020 г. на Общински съвет 

Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

Допълва Решение № 17777 от 22.12.2020 година на Общински съвет - Девин в 

правното основание с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.  

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 12, ДЗО – 28/09.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 25 

 от 22.02.2021 г. 

 

Допълване на Решение № 180 от 22.12.2020 г. на Общински съвет 

Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 3 и чл. 17а, ал. 1 от 

ЗОЗЗ, чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

Допълва Решение № 180 от 22.12.2020 година на Общински съвет - Девин 

в правното основание с чл. 2, ал. 3 и чл. 17а, ал. 1 от ЗОЗЗ.  

  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 13, ДЗО – 29/09.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 26 

 от 22.02.2021 г. 

 

Даване съгласие за започване на процедура по възлагане на 

обществена поръчка. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 6, във връзка с чл. 17, 

ал. 6 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

Дава съгласие за започване на процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни 

линии от републиканската и областната транспортни схеми от квота на Община 

Девин и автобусните линии от общинската транспортна схема, съгласно утвърдени 

маршрутни разписания по три обособени позиции”.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 14, ДЗО – 30/09.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 
ОБЩИНА ДЕВИН 

Приложение  към Решение № 26  от 22.02.2021 г. 

                   

 

                                                                   

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ 
ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА И ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ОТ 
КВОТА НА ОБЩИНА ДЕВИН И АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА 
ТРАНСПОРТНА СХЕМА, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ПО 
ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Техническата спецификация е неразделна част от Документацията за участие 

в обществена поръчка за услуга, наред с договорните условия. Спецификацията е 

предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на услугата, която е 

предмет на договора за услуга. Предмет на настоящата открита процедура е избор 

на изпълнител за извършване на услугата. 

 

ІI. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

В обхват на обществена поръчка с предмет „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ 

НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА И ОБЛАСТНАТА 

ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ОТ КВОТА НА ОБЩИНА ДЕВИН И АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ОТ 

ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ 

РАЗПИСАНИЯ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: 

 

І-ва обособена позиция: Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както 

следва: 

1. Автобусна линия Девин-София-Девин. Полагат се компенсации. 

2. Междуселищна автобусна линия Девин-Стоманево–Девин. Полагат се 

субсидии компенсации. 

3. Междуселищна автобусна линия Девин-Лясково–Девин. Полагат се 

компенсации. 
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4. Междуселищна автобусна линия Девин-Селча–Девин. Полагат се субсидии 

компенсации. 

5. Междуселищна автобусна линия Девин-Осиково–Девин. Полагат се 

субсидии компенсации. 

6. Междуселищна автобусна линия Девин-Чуруково–Девин. Полагат се 

субсидии компенсации. 

7. Междуселищна автобусна линия Девин-Беден–Девин (сряда). Полагат се 

субсидии компенсации. 

Прогнозната стойност за І-ва обособена позиция за целия срок на договора 

от 24 месеца: до ................... лева с ДДС или ........................ лева без ДДС 

 

ІІ-ра обособена позиция: Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както 

следва: 

1. Автобусна линия Девин-Смолян-Девин. Полагат се компенсации. 

2. Междуселищна автобусна линия Девин-Кестен–Девин. Полагат се субсидии 

компенсации. 

3. Междуселищна автобусна линия Девин-Триград–Девин. Полагат се 

субсидии компенсации. 

4. Междуселищна автобусна линия Девин-Беден–Девин (изпълнява се всеки 

ден). Полагат се субсидии компенсации. 

5. Междуселищна автобусна линия Девин-Брезе–Девин. Полагат се субсидии 

компенсации. 

Прогнозната стойност за ІІ-ра обособена позиция за целия срок на договора 

от 24 месеца: до .................... лева с ДДС или ..................... лева без ДДС. 

 

ІІІ-та обособена позиция: Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както 

следва: 

1. Автобусна линия Девин-Смолян-Девин. Полагат се компенсации. 

2. Междуселищна автобусна линия Девин-Гьоврен–Девин. Полагат се 

субсидии компенсации. 

Прогнозна стойност за ІІІ-та обособена позиция за целия срок на договора 

от 24 месеца: до ......................... лева с ДДС или .................... лева без ДДС. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка по трите обособени позиции 
за целия срок от 24 месеца е в размер до ....................... лева с ДДС или 
............................. лева без ДДС. 
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Маршрутни разписания по І-ва обособена позиция: 

М А Р Ш Р У Т Н О    Р А З П И С А Н И Е     № 21101 

на автобусна линия 
СОФИЯ - ДЕВИН 

Изпълнява се целогодишно. 
Изпълнява се в понеделник, сряда и петък. 

Разстояние           Час, минути       Час, минути 

(км) Пристига Стои Тръгва М  А  Р  Ш  Р  У  Т Пристига Стои Тръгва 
      16:20  София - АГ "Юг" 10:30     

118.0 17:50 5 17:55  АГ Пазарджик 8:55 5 9:00 
20.0 18:19 1 18:20  Исперихово 8:34 1 8:35 
3.0 18:29 1 18:30  Козарско 8:24 1 8:25 
6.0 18:44 1 18:45  АГ Кричим 8:09 1 8:10 
37.0 19:30 1 19:31  Михалково 7:29 1 7:30 
14.0 19:50 1 19:51  Лясково - център 7:09 1 7:10 

16.0 20:15      АГ Девин     6:45 
Обща дължина 214 км 

                               Посока София - Девин: 

Общо време за 
движение  3.45 ч.мин. 

Средна 
техническа 
скорост 57км/ч 

Общо време за 
пътуване 3.55 ч.мин. 

Средна 
съобщителна 
скорост 55км/ч 

                              Посока Девин - София: 

Общо време за 
движение  3.35 ч.мин. 

Средна 
техническа 
скорост 60 км/ч 

Общо време за 
пътуване 3.45 ч.мин. 

Средна 
съобщителна 
скорост 57 км/ч 

Възложител - община Девин 
     
  Настоящото разписание се възлага от община  Девин на……………………. 
                                                                          (фирма  на превозвача) 
с договор   …………………..г. със срок на действие до ………………. г. 
               

           Заверка от общината:  …….………………. 

                                (подпис и печат) 
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М А Р Ш Р У Т Н О    Р А З П И С А Н И Е     № 21102 

на автобусна линия 
СОФИЯ - ДЕВИН 

Изпълнява се целогодишно. 
         Изпълнява се в неделя и официални неработни дни. 

Разстояние           Час, минути       Час, минути 

(км) Пристига Стои Тръгва М  А  Р  Ш  Р  У  Т Пристига Стои Тръгва 

  
  16:20 

 София - АГ "Юг" 
15:15 

118.0 
17:50 5 17:55 

 АГ Пазарджик 
13:40 5 13:45 

20.0 
18:19 1 18:20 

 Исперихово 
13:14 1 13:15 

3.0 
18:29 1 18:30 

 Козарско 
13:04 1 13:05 

6.0 
18:44 1 18:45 

 АГ Кричим 
12:49 1 12:50 

37.0 
19:30 1 19:31 

 Михалково 
12:14 1 12:15 

14.0 
19:50 1 19:51 

 Лясково - център 
11:54 1 11:55 

16.0 20:15      АГ Девин 
    11:30 

Обща дължина 214 км 

                                     Посока София - Девин: 

Общо време за 
движение  3.45 ч.мин. 

Средна 
техническа 
скорост 57км/ч 

Общо време за 
пътуване 3.55 ч.мин. 

Средна 
съобщителна 
скорост 55км/ч 

                                     Посока Девин - София: 

Общо време за 
движение  3.35 ч.мин. 

Средна 
техническа 
скорост 60 км/ч 

Общо време за 
пътуване 3.45 ч.мин. 

Средна 
съобщителна 
скорост 57 км/ч 

Възложител - община Девин 
       
Настоящото разписание се възлага от община  Девин на 
…………………….. 
(фирма  на превозвача) 
с договор   …………………..г. със срок на действие до ………………. г. 
               

           
Заверка от общината:  
…….………………. 

 
 

                                                   
(подпис и печат) 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

на автобусна линия  ДЕВИН–СТОМАНЕВО 
 

Изпълнява се целогодишно в понеделник и петък 
 
 

Разстояние 
(км) 

 

Час,минути 

 

МАРШРУТ 

 

Час,минути 

 
Пристига Стои 

 
Тръгва Пристига Стои  Тръгва 

   14.00 АГ Девин 08.10   

16.5 14.21 1 14.22 Лясково-
център 

07.48 1 07.49 

26.0 14.42 3 14.45 Михалково 07.25 3 07.28 

38.0 15.10   Стоманево   07.00 

 
Обща дължина 38.0 км 

Общо време за 
движение 

1.06 ч.мин. 
Средна техническа 

скорост 
29.6 км/ч 

Общо време за 
пътуване 

1.10 ч.мин. 
Средна 

съобщителна 
скорост 

29.6 км/ч 

 

      Настоящото разписание се възлага от община  Девин на……………………. 
                                                                           (фирма  на превозвача) 
с договор   …………………..г. със срок на действие до ………………. г. 
               

           Заверка от общината:  …….………………. 

                                (подпис и печат) 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

на автобусна линия  ДЕВИН–ЛЯСКОВО 
 

Изпълнява се всеки ден без събота и неделя целогодишно  
 
 

Разстояние 
(км) 

 

Час,минути 

 

МАРШРУТ 

 

Час,минути 

 
Пристига Стои 

 
Тръгва Пристига Стои  Тръгва 

   14.00 АГ Девин 07.51   

16.5 14.21   Лясково-
център 

  07.30 

 
 
 

Обща дължина 16.5 км 

Общо време за 
движение 

0.21 ч.мин. 
Средна техническа 

скорост 
47.1 км/ч 

Общо време за 
пътуване 

0.21 ч.мин. 
Средна 

съобщителна 
скорост 

47.1 км/ч 

 

      Настоящото разписание се възлага от община  Девин на……………………. 
                                                                           (фирма  на превозвача) 
с договор   …………………..г. със срок на действие до ………………. г. 
               

           Заверка от общината:  …….………………. 

                                (подпис и печат) 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

на автобусна линия  ДЕВИН–СЕЛЧА 
 

Изпълнява се целогодишно в понеделник, сряда и петък 
 

Разстояние 
(км) 

Час,минути  

МАРШРУТ 

Час,минути 

 
Пристига Стои 

 
Тръгва Пристига Стои  Тръгва 

   14.00 АГ Девин 07.50   

16.5 14.21 1 14.22 Лясково-
център 

07.29 1 07.30 

26.0 14.42 3 14.45 Михалково 07.05 3 07.08 

42.0 15.20   Селча   06.30 

 
Обща дължина 42.0 км 

Общо време за 
движение 

1.16 ч.мин. 
Средна техническа 

скорост 
31.5 км/ч 

Общо време за 
пътуване 

1.20 ч.мин. 
Средна 

съобщителна 
скорост 

33.2 км/ч 

 

      Настоящото разписание се възлага от община  Девин на……………………. 
                                                                           (фирма  на превозвача) 
с договор…………………..г. със срок на действие до …….……………. г. 
               

           Заверка от общината:  …….………………. 

                                (подпис и печат) 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

на автобусна линия  ДЕВИН–ОСИКОВО 
 

Изпълнява се целогодишно в понеделник и петък 
 

Разстояние 
(км) 

 

Час,минути 

 

МАРШРУТ 

 

Час,минути 

 
Пристига Стои 

 
Тръгва Пристига Стои  Тръгва 

   17.00 ДЕВИН 07.40   

26.0 17.42 3 17.45 МИХАЛКОВО 07.00 3 07.03 

44.0 18.25   ОСИКОВО   06.30 

 
 

Обща дължина 45.0 км 

Общо време за 
движение 

1.22 ч.мин. 
Средна техническа 

скорост 
30.7 км/ч 

Общо време за 
пътуване 

1.25 ч.мин. 
Средна 

съобщителна 
скорост 

29.6 км/ч 

 

      Настоящото разписание се възлага от община  Девин на……………………. 
                                                                           (фирма  на превозвача) 
с договор…………………..г. със срок на действие до …….……………. г. 
               

           Заверка от общината:  …….………………. 

                                (подпис и печат) 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

на автобусна линия  ДЕВИН–ЧУРУКОВО 
 

Изпълнява се целогодишно в понеделник и петък 
 

Разстояние 
(км) 

 

Час,минути 

 

МАРШРУТ 

 

Час,минути 

 
Пристига Стои 

 
Тръгва Пристига Стои  Тръгва 

   17.00 ДЕВИН 08.10   

26.0 17.42 3 17.45 МИХАЛКОВО 07.42 3 07.15 

33.0 18.45   ЧУРУКОВО   07.00 

 
 

 

Обща дължина 32.0 км 

Общо време за 
движение 

1.12 ч.мин. 
Средна техническа 

скорост 
27.5 км/ч 

Общо време за 
пътуване 

1.15 ч.мин. 
Средна 

съобщителна 
скорост 

26.4 км/ч 

 

      Настоящото разписание се възлага от община  Девин на……………………. 
                                                                           (фирма  на превозвача) 
с договор…………………..г. със срок на действие до …….……………. г. 
               

           Заверка от общината:  …….………………. 

                                (подпис и печат) 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

на автобусна линия  ДЕВИН–БЕДЕН 
 

Изпълнява се целогодишно в сряда 

Разстояние 
(км) 

 

Час,минути 

 

 

МАРШРУТ 

 

Час,минути 

 
Пристига Стои 

 
Тръгва Пристига Стои  Тръгва 

   13.00 АГ Девин  09.00   

13.0 13.30   Беден   08.30 

 

Обща дължина 13.0 км 

Общо време за 
движение 

0.30 ч.мин. 
Средна техническа 

скорост 
26.0 км/ч 

Общо време за 
пътуване 

0.30 ч.мин. 
Средна съобщителна 

скорост 
26.0 км/ч 

 
      Настоящото разписание се възлага от община  Девин на……………………. 
                                                                           (фирма  на превозвача) 
с договор…………………..г. със срок на действие до …….……………. г. 
               

           Заверка от общината:  …….………………. 

                                (подпис и печат) 
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Маршрутни разписания по ІІ-ра обособена позиция: 
 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

На автобусна линия: ДЕВИН - СМОЛЯН 
Изпълнява се целогодишно всеки ден без събота 
 
 

 
Разстояние 

Час, мин.  
МАРШРУТ 

 

Час, мин. 
пристига стои тръгва пристига стои тръгва 

км ч.м. м. ч.м. ч.м. м. ч.м. 
    08.15 АГ- Девин 12.20   

11.8 11.8 08.34 1 08.35 Беденски бани 12.01 1 12.02 
8.2 20.0 08.47 1 08.48 Широка лъка 11.50 1 11.51 
6.9 26.9 09.02 1 09.03 Стойките -

център 
11.38 1 11.39 

8.3 35.2 09.22 1 09.23 Пампорово 11.21 1 11.22 
16.0 51.2 10.00   АГ- Смолян   10.40 

 
 
Обща дължина: 51.2 км 
 
Общо време за 
движение 

1 ч. 41 мин. Средна техническа 
скорост 

30.4 км/ч 

Общо време за 
пътуване 

1 ч. 45 мин. Средна съобщителна  
скорост 

29.3 км/ч 

  
 

Настоящото разписание се възлага от Община Девин, Област Смолян  на 

…………………………..............................................................................................  

c договор №............................. r. със срок на действие до …………………………………. г. 

 
 
 

Заверка от общината:………………….. 
         (подпис и печат) 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 

 
 

На автобусна линия: ДЕВИН - СМОЛЯН 
Изпълнява се целогодишно само в събота 
 
 

 
Разстояние 

Час, мин.  
МАРШРУТ 

 

Час, мин. 
пристига стои тръгва пристига стои тръгва 

км ч.м. м. ч.м. ч.м. м. ч.м. 
    08.15 АГ- Девин 16.50   

11.8 11.8 08.34 1 08.35 Беденски бани 16.31 1 16.32 
8.2 20.0 08.47 1 08.48 Широка лъка 16.20 1 16.21 
6.9 26.9 09.02 1 09.03 Стойките -

център 
16.08 1 16.09 

8.3 35.2 09.22 1 09.23 Пампорово 15.51 1 15.52 
16.0 51.2 10.00   АГ- Смолян   15.10 

 
 
Обща дължина: 51.2 км 
 
Общо време за 
движение 

1 ч. 41 мин. Средна техническа 
скорост 

30.4 км/ч 

Общо време за 
пътуване 

1 ч. 45 мин. Средна съобщителна  
скорост 

29.3 км/ч 

  
 
  

Настоящото разписание се възлага от Община Девин, Област Смолян  на 

…………………………..............................................................................................  

c договор №............................. r. със срок на действие до …………………………………. г. 

 
 
 
 

Заверка от общината:………………….. 
         (подпис и печат) 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

На автобусна линия: ДЕВИН - СМОЛЯН 
Изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък 
 
 

 
Разстояние 

Час, мин.  
МАРШРУТ 

 

Час, мин. 
пристига стои тръгва пристига стои тръгва 

км ч.м. м. ч.м. ч.м. м. ч.м. 
    12.30 АГ- Девин 16.40   

11.8 11.8 12.49 1 12.50 Беденски бани 16.21 1 16.22 

8.2 20.0 13.02 1 13.03 Широка лъка 16.10 1 16.11 

6.9 26.9 13.27 1 13.28 Стойките -
център 

15.58 1 15.59 

8.3 35.2 13.47 1 13.48 Пампорово 15.41 1 15.42 

16.0 51.2 14.15   АГ- Смолян   15.00 

 
 
Обща дължина: 51.2 км 
 
Общо време за 
движение 

1 ч. 41 мин. Средна техническа 
скорост 

30.4 км/ч 

Общо време за 
пътуване 

1 ч. 45 мин. Средна съобщителна  
скорост 

29.3 км/ч 

  
 
 
 Настоящото разписание се възлага от Община Девин, Област Смолян  на 

…………………………..............................................................................................  

c договор №............................. r. със срок на действие до …………………………………. г. 

 
 
 

Заверка от общината:………………….. 
         (подпис и печат) 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

на автобусна линия  ДЕВИН–КЕСТЕН 
 

Изпълнява се целогодишно всеки ден без събота и неделя 
 

Разстояние 
(км) 

 

Час,минути 

 

 

МАРШРУТ 

 

Час,минути 

 
Пристига Стои 

 
Тръгва Пристига Стои  Тръгва 

   16.30 ДЕВИН 07.43   

6 16.36 1 16.37 НАСТАН 07.36 1 07.37 

6 16.45 1 16.46 ГРОХОТНО 07.29 1 07.30 

3 16.53 0 16.53 ТЕШЕЛ 07.21 0 07.21 

3 17.04 1 17.05 ГЬОВРЕН 07.10 1 07.11 

10 17.27 1 17.28 ТРИГРАД 06.49 1 06.50 

6 17.42 1 17.43 ЖРЕБЕВО 06.34 1 06.35 

4 17.57   КЕСТЕН   06.20 

 

Обща дължина 42.0 км 

Общо време за 
движение 

1.22 ч.мин. 
Средна техническа 

скорост 
27.8 км/ч 

Общо време за 
пътуване 

1.27 ч.мин. 
Средна съобщителна 

скорост 
26.2 км/ч 

      Настоящото разписание се възлага от община  Девин на……………………. 
                                                                           (фирма  на превозвача) 
с договор…………………..г. със срок на действие до …….……………. г. 
               

           Заверка от общината:  …….………………. 

                                (подпис и печат) 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

на автобусна линия  ДЕВИН–ТРИГРАД 
 

Изпълнява се целогодишно всеки ден без събота и неделя 
 

Разстояние 
(км) 

 

Час,минути 

 

 

МАРШРУТ 

 

Час,минути 

 
Пристига Стои 

 
Тръгва Пристига Стои  Тръгва 

   12.30 ДЕВИН 09.19   

6 12.36 1 12.37 НАСТАН 09.12 1 09.13 

6 12.43 1 12.44 ГРОХОТНО 09.05 1 09.06 

3 12.51 0 12.51 ТЕШЕЛ 08.58 0 08.58 

3 13.00 1 13.01 ГЬОВРЕН 08.50 1 08.51 

10 13.20   ТРИГРАД   08.30 

 

Обща дължина 28.0 км 

Общо време за 
движение 

0.47 ч.мин. 
Средна техническа 

скорост 
35.8 км/ч 

Общо време за 
пътуване 

0.50 ч.мин. 
Средна съобщителна 

скорост 
32.6 км/ч 

 

      Настоящото разписание се възлага от община  Девин на……………………. 
                                                                           (фирма  на превозвача) 
с договор…………………..г. със срок на действие до …….……………. г. 
               

           Заверка от общината:  …….………………. 

                                (подпис и печат) 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

на автобусна линия  ДЕВИН–БЕДЕН 
 

Изпълнява се целогодишно всеки ден  
 

Разстояние 
(км) 

 

Час,минути 

 

МАРШРУТ 

 

Час,минути 

 
Пристига Стои 

 
Тръгва Пристига Стои  Тръгва 

   18.30 АГ Девин  07.00   

13.0 19.00   Беден   06.30 

 

Обща дължина 13.0 км 

Общо време за 
движение 

0.30 ч.мин. 
Средна техническа 

скорост 
26.0 км/ч 

Общо време за 
пътуване 

0.30 ч.мин. 
Средна съобщителна 

скорост 
26.0 км/ч 

 

      Настоящото разписание се възлага от община  Девин на……………………. 
                                                                           (фирма  на превозвача) 
с договор…………………..г. със срок на действие до …….……………. г. 
               

           Заверка от общината:  …….………………. 

                                (подпис и печат) 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

на автобусна линия  ДЕВИН–БРЕЗЕ 
 

Изпълнява се целогодишно в сряда  
 

Разстояние 
(км) 

 

Час,минути 

 

МАРШРУТ 

 

Час,минути 

 
Пристига Стои 

 
Тръгва Пристига Стои  Тръгва 

   12.30 ДЕВИН 09.16   

12 12.50 1 12.51 
РАЗКЛОН ЗА 

БРЕЗЕ 
08.55 1 08.56 

4.5 13.16   БРЕЗЕ   08.30 

 

Обща дължина 16 км 

Общо време за 
движение 

0.45 ч.мин. 
Средна техническа 

скорост 
22.0 км/ч 

Общо време за 
пътуване 

0.46 ч.мин. 
Средна съобщителна 

скорост 
21.5 км/ч 

 

      Настоящото разписание се възлага от община  Девин на……………………. 
                                                                           (фирма  на превозвача) 
с договор…………………..г. със срок на действие до …….……………. г. 
               

           Заверка от общината:  …….………………. 

                                (подпис и печат) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

18 

 

Маршрутни разписания по ІІІ-та обособена позиция: 
 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

На автобусна линия: СМОЛЯН-ДЕВИН 

Изпълнява се целогодишно в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и 
петък 

Разсто
яние 
(км) 

 

 

Час,минути 

 

 

МАРШРУТ 

 

Час,минути 

Час,минути Стои Час,ми
н. 

Час,мин. Стои Час,мин. 

км ч.м. м. ч.м.  ч.м. м. ч.м. 

    07.15 АГ Девин 14.41     

11.8 07.32 1 07.33 Беденски бани 14.23 1   14.24 

8.2 07.45 1 07.46 Широка лъка 14.10 1 14.11 

5.7 07.54 1 07.55 Стойките 14.01 1 14.02 

7.0 08.06  0 08.06 Превала 13.50 0 13.50 

13.0 08.26   АГ Смолян   13.30 

 

Обща дължина 45.7 км 

Общо време за 
движение 

1 ч. 11 мин. Средна техническа 
скорост 

38.6 км/ч 

Общо време за 
пътуване 1 ч. 14 мин. 

Средна съобщителна 
скорост 

34.8 км/ч 

 

 

Настоящото разписание се възлага от Община Девин, Област Смолян на …………………..с 

договор № ……………………….. г. със срок на действие до …………………………..г. 

  

     ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНА ДЕВИН:……………….………….. 

           /подпис и печат/ 
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МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
 

На автобусна линия: ГЬОВРЕН-ДЕВИН 

Изпълнява се целогодишно без събота и неделя 

Разсто
яние 
(км) 

 

 

Час,минути 

 

 

МАРШРУТ 

 

Час,минути 

Час,минути Стои Час,мин. Час,мин. Стои Час,мин. 

км ч.м. м. ч.м.  ч.м. м. ч.м. 

   06.30 Гьоврен 16.00   

3 6.38 1 6.39 Тешел 15.50 1 15.51 

3 06.44 1 06.45 Грохотно 15.45 1 15.46 

6 06.57 1 06.58 Кв. Настан 15.32 1 15.33 

6 07.10   АГ-Девин   15.20 

 
 

Обща дължина: 18 км 
Общо време за 
движение 

0 ч. 37 мин. Средна техническа 
скорост 

29.2 км/ч 

Общо време за 
пътуване 

0 ч. 40 мин. Средна съобщителна  
скорост 

27.0 км/ч 

  
  
Настоящото разписание се възлага от Община Девин, Област Смолян на …………………..с 

договор № ……………………….. г. със срок на действие до …………………………..г. 

  

     ЗАВЕРКА ОТ ОБЩИНА ДЕВИН:……………….………….. 

           /подпис и печат/ 

 
 

 
ІІI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – 2 (две) години от датата на 

подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 

 ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – територията на Община 
Девин и Република България. 

 V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
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 1. Нормативни изисквания 
 Изпълнението на обществената поръчка следва да се извършва в пълно 
съответствие с изискванията на следните нормативни документи: 

• Закон за автомобилните превози; 
• Закон за движението по пътищата; 
• Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари 

на територията на Република България; 
• Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка 

техническата изправност на пътните превозни средства; 
• Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 
автобуси; 

• Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за 
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 
пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за 
определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози 
по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в 
планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на 
превозите. 

• НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни 
превозни средства и техните ремаркета. 

• РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1370/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически 
превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 
1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета. 

• Постановление №66 на Министерски съвет от 15.04.1991 година за 
определяне минимални размери на намаленията на превозни цени по автомобилния 
транспорт на някои групи граждани. 
 
 2. Изисквания към извършването на обществен превоз на пътници по 
автобусна линия от общинската на община Девин, съгласно утвърдено маршрутно 
разписание: 

Изпълнителят е длъжен: 
• Да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената 

максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и 
междуседмичната почивка и прекъсванията в периодите на управление съгласно 
Закона за автомобилните превози; 

• Автобусите да отговарят на изискванията за техническа изправност, 
посочени в Наредба № H-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка 
на техническата изправност на пътните превозни средства 

• Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ 
общото им здравословно състояние; 

• Да организира проверките на техническото състояние на автобусите 
преди излизане от гаража; 

• Да осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на 
превозните документи; 

• Да спазва условията и реда на глава Втора от Наредба за условията и 
реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от 
прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, 
предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране 
на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във 
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 
издаване на превозни документи за извършване на превозите и да осигурява 
необходимите билети и карти съгласно Наредбата за условия и реда за отпечатване 
и контрол върху ценните книжа или от фискални устройство по реда на Наредба 
№Н-18 от 2006 година на Министерство на финансите за регистриране и отчитане на 
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства – за билетите; 
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• Да изготвя работен дневник и график за работата на водачите, 
осъществяващи превози на пътници с моторни превозни средства, които не попадат 
в обхвата на Регламент (ЕО) 561/2006 г.; 

• Да не допуска извършването на превоз по автобусната линия без 
валиден договор с Възложителя и/или без валидно маршрутно разписание; 

• Да не допуска извършването на превоз под формата на случаен или 
специализиран превоз; 

• Да снабди водачите, извършващи превози с автобуси, оборудване с 
дигитални тахографи, с достатъчно количество хартия за разпечатка на данните, а 
за автобусите с аналогови тахографи – с достатъчен брой тахографски дискове; 

• Да снабди водачите с достатъчен брой багажни разписки; 
• Да информира и инструктира водачите за спазването на Регламент (ЕО) 

№561/2006, Регламент (ЕИО) 3821/85 и АЕTR, което се удостоверява с подпис на 
всеки водач в книга за инструктаж; 

• Да извършва превоза по автобусните линии срещу документ за платена 
превозна цена (билет или карта); 

• Да постави на видно за пътниците място таблица с цените на билетите за 
пътуване; 

• Да осигури безпрепятствен достъп в автобусите на хора с увреждания, 
придружени от кучета водачи; 

• Превозът да се извършва в съответствие със санитарно-хигиенните 
изисквания, по отношение на чистота, отопление и вентилация на салона за 
пътници, съобразно сезона.  

• Да осигури комфорт на пътниците: тиха музика; спазване на 
нормативните санитарно-хигиенни изисквания, по отношение на чистота, отопление 
и вентилация на салона за пътници, съобразно сезона. 

• Да поддържа екологичните и техническите качества на автобуса за 
целия срок на договора.  

• При възникване на технически или друг проблем своевременно 
осигуряване на резервно превозно средство за извършване на транспортната услуга. 

•  Да имат климатици/климатични системи за охлаждане на целия салон 
 
 
 VІ. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 Стойността на обществената поръчката по трите позиции за целия срок на 
договора е в размер до ...................... лева с ДДС или ...................... лева без 
ДДС. 
 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ компенсира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършени разходи за превоз 
на лицата по чл.19, т.1 (ветерани от войните, които пътуват безплатно в 
съответствие с чл. 4, т.4 и т.5 от Закона за ветераните от войните); чл.19, т.2 
(военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 4, т.1 и 4 от Закона за 
военноинвалидите и военнопострадалите, които пътуват безплатно в съответствие с 
чл. 17, ал.1 от същият закон); чл. 19, т.3 (децата до 7 навършени години, които 
пътуват с карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт и с билет с 
нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт); чл.19, т.4 (децата от 7 
до 10 навършени години, които пътуват с 50 на сто намаление от цените на билетите 
за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт); чл.19, т.5 (учениците в 
дневна форма на обучение и студентите редовно обучение, включително 
докторантите в редовна форма на обучение, учащи в училищата, висшите училища и 
научните организации, включени в Регистъра на средните училища и детските 
градини и в Регистъра на акредитираните висши училища на Министерството на 
образование и науката, които пътуват с минимално намаление на цената на 
абонаментната карта по основни градски линии – 30 на сто, а по междуселищни 
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автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми – 20 на сто, спрямо 
определената редовна цена по действащата тарифа на съответния превозвач); чл.19 
т.6 (лицата получаващи пенсия по условията на глава Шеста от Кодекса за социално 
осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал.1 – 3 от КСО, които пътуват с 
минимално намаление на цената на абонаментната карта по основни градски линии 
и по междуселищни автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми 
– 20 на сто спрямо определената редовна цена) от Наредба за условията и реда за 
предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането 
на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени 
в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на 
обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във 
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 
издаване на превозни документи за извършване на превозите. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя компенсации и субсидии на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране 
на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 
по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени 
категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по 
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в 
планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на 
превозите. 

Средствата за субсидиране и компенсиране на пътуванията с ценови 
облекчения се предоставят до размера, определен в държавния бюджет за тази цел. 

Плащането ще се осъществи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след представени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Община Девин опис-сметки /справки/ и други отчетни документи 
при следните условия: 

1.  Компенсиране стойността на издадените абонаментни карти на ветераните 
от войните от превозвачите се извършва въз основа на представени опис-сметка за 
броя и стойността на издадените абонаментни карти от него, както и справка за 
изминатия пробег от съответния превозвач през отчетния месец; 

2.  Компенсиране стойността на безплатните пътувания на ветераните от 
войните един път годишно в страната по смисъла на чл. 19, т.1, б.“б“ от Наредба за 
условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените 
приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 
автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории 
пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други 
райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите се 
извършва въз основа на представена от превозвача опис-сметка за броя и 
стойността на превозите по условията на действащата тарифа и номера и датите на 
издадените фактури през отчетния месец; 

3.  Компенсиране стойността на издадените абонаментни карти по автобусната 
мрежа и по основните градски линии по вътрешноградския транспорт от 
превозвачите се извършва въз основа на представени опис-сметка за броя и 
стойността на издадените абонаментни карти от него, както и справка за изминатия 
пробег от съответния превозвач през отчетния месец; 

4. Компенсиране стойността на издадените билети с нулева стойност на децата 
до 7 навършени години по междуселищен транспорт от превозвача се извършва въз 
основа на представена опис-сметка за броя и равностойността им по действащата 
тарифа на превозвача, ведно с дубликати на издадените билети с нулева стойност 
през отчетния месец; 

5.  Компенсиране стойността на издадените билети на децата от 7 до 10 
годишна възраст по междуселищния транспорт от превозвача се извършва въз 
основа на представена опис – сметка за броя и равностойността им по действащата 
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тарифа на превозвача, ведно с дубликати на издадените билети през отчетния 
месец; 

6.  Компенсиране стойността на намалените приходи при пътувания на 
учениците, обучаващи се в дневна форма на обучение, на студентите редовно 
обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение и на лицата, 
получаващи пенсия по условията на глава Шеста от Кодекса за социално 
осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1- 3 от КСО на превозвача се 
извършва въз основа на опис-сметка за броя на издадените абонаментни карти, 
справка за изминатия пробег от превозвача и дължимата сума до определените в 
зависимост от категорията на общината и вида на превозите месечни размери за 
всяка една карта съобразно чл.40 от Наредба за условията и реда за предоставяне 
на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за 
обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в 
нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени 
пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 
транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни 
документи за извършване на превозите. 

7. Субсидиране на вътрешноградски пътнически превоз, без превозите по 
междуселищните линии, в чертите на града по смисъла на Част Четвърта от Наредба 
за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените 
приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 
автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории 
пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други 
райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. 

Субсидиите и компенсациите ще се изплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков 
път, в срок от 30 работни дни след приемане на представените отчетни документи за 
съответния месец от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Субсидиите за пътнически превози се предоставят на превозвачите до размер, 
който не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект от 
изпълнението на задължението за обществените услуги и се определя по реда на 
Глава Втора от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за 
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 
пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за 
определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози 
по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в 
планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на 
превозите. Нетният финансов ефект се определя като резултат от разходите, 
извършени във връзка със задължението за извършване на обществената услуга, 
наложено от компетентен орган, намалено с всякакви положителни финансови 
резултати, реализирани в рамките на мрежата, експлоатирана от превозвача, 
намалени с тарифните приходи или всякакви други постъпления, реализирани при 
изпълнение на въпросното задължение за извършване на обществена услуга, 
увеличена с разумна печалба, която не може да бъде повече от 5 на сто от общия 
размер на преките и съответната част от непреките разходи за дейността по 
предоставяне на субсидирани пътнически превозни услуги.  

Изпълнителят възстановява предоставена субсидия в размер, превишаващ 
необходимия, в едномесечен срок от установяване на превишението по сметката на 
Възложителя, в случай, че след приключване на бюджетната година при 
изчисляване на нетния финансов ефект за цялата предходна година на база на 
данните от годишните финансови отчети на Изпълнителя се получи превишаване на 
субсидията.  
  
 VІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПОРЪЧКАТА 
 1.Лицата - участници, подизпълнители и членове на обединение, които ще 
извършват обществен превоз на пътници, трябва да притежават валиден лиценз за 
извършване на превоз на пътници на територията на Република България или 
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лиценз за извършване на международен превоз на пътници (лиценз на Общността), 
издадени по реда и при условията на Закона за автомобилните превози, който 
лиценз следва да поддържат валиден през целия срок на действие на съответния 
договор. 

 
 2.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано 
от датата определена като крайна за получаване на офертите поне 1 (една) услуга с 
предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката. В случай, че участникът 
участва за повече от една обособени позиции същият следва да е изпълнил през 
последните 3 (три) години, считано от датата определена като крайна за получаване 
на офертите поне 2 (две) услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на 
поръчката. 

* Под услуги еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка 
следва да се разбира услуги за обществен превоз на пътници по утвърдени 
маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската и/или областната 
и/или общинската транспортна схеми; и/или специализирани автобусни превози 
(превози на работници, ученици и други по договор с определени от възлагащия 
превоза маршрут и разписание); и/или случайни автобусни превози (превози на 
предварително определена група пътници без промяна в състава на групата от 
началния до крайния пункт по предварително заявени условия). 

Доказателството за извършената услуга се представя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 
Удостоверението се представя като заверено от участника копие. 

3.Участникът трябва да разполага с необходимия брой (основни и резервни) 
автобуси за изпълнение на поръчката, за която участва.  

Минималният изискуем брой автобуси за всяка автобусна линия е както 
следва: 2(два) автобуса (1 основен + 1 резервен). 

Изпълнителят следва да извършва превозите по автобусни линии със следните 
класове автобуси: междуселищни линии с автобуси с класове ІІ, ІІІ и В, категория 
М2 или М3. 

4.Всеки участник трябва да разполага с необходимия брой водачи на МПС за 
изпълнение на всяка от линиите от позицията, за която кандидатства поръчката- 2 
(двама) водачи (един основен и един резервен); 

5.Всеки частник следва да разполага с база за сервизно обслужване и 
домуване на автобуси. 
  
 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 27 

 от 22.02.2021 г. 

 

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община 

Девин през 2020 година. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Девин за 

2020 година. 

  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 15, ДЗО – 32/15.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 28 

 от 22.02.2021 г. 

 

Разглеждане на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ), за урегулиран поземлен имот (УПИ) I-15055, 15057, 

15028 – за крайпътен отдих, кв. 1 и разширение с част от ПИ 54198.15.60 

(проектен номер 54198.15.100) за техническа инфраструктура в м. 

„Язовира”, с. Осиково, община Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 и чл. 125 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 135 от ЗУТ и във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 2 и 

чл. 75, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изработване на проект за промяна на Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за УПИ I-15055, 

15057, 15028 – за крайпътен отдих, кв. 1 и разширение с част от ПИ 54198.15.60 

(проектен номер 54198.15.100) за техническа инфраструктура, в м. „Язовира”, в 

землището на с. Осиково, община Девин. 

2. Дава разрешение за изработване на проект за промяна на подробен 

устройствен план-план за регулация и застрояване ПУП-ПРЗ, за УПИ I-15055, 15057, 

15028 – за крайпътен отдих, кв. 1 и разширение с част от ПИ 54198.15.60 (проектен 

номер 54198.15.100) за техническа инфраструктура, в м. „Язовира”, в землището на с. 

Осиково, община Девин. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 16, ДЗО – 33/15.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 29 

 от 22.02.2021 г. 

 

Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 година 

 

На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, 

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

общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година, неразделна част от това решение. 

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 17, ДЗО – 39/15.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

Приложение към Решение № 29 от 22.02.2020 г. 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

ЗА 2021 ГОДИНА 

Настоящата програма отразява намеренията на Община Девин за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. Тя съдържа: 

1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за: 

предоставяне под наем, за продажба, отстъпено право на строеж, и отстъпено право 

на строеж – отредени за изграждане на социални жилища, продажба на дялове и 

акции, придобиване, замяна и ликвидиране на съсобственост и дарение. 

2. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост. 

При изпълнението на Програмата органите на местното самоуправление и 

служителите от структурните звена на общинската администрация ще се ръководят и 

съобразяват със следните основни принципи, цели и приоритети: 

- Публичност и прозрачност при управление и разпореждане с общинските 

активи. 

- Свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на кандидатите при 

осъществяването на отделните сделки. 

- Стриктно спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове. 

- Ефективност, целесъобразност и гарантиране на обществения интерес. 

- Избор на най-подходящи процедури и способи, както и минимални 

ограничителни критерии или параметри при осъществяване на дадена сделка. 

- Постигане на висока социална и икономическа ефективност. 

I. Имоти за отдаване под наем: 

1. Имоти отдадени под наем: 

А) Помещения: 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
обекта 

Описание Площ 
в 

кв.м. 

Първоначален 
месечен 
наем/лева 

1 2 3 4 5 
1. Помещение в кметство 

 с. Кестен 
Лекарски кабинет 12 8.40 

2. Бивш гарнизонен бар, 
гр. Девин 

Игрална спортна зала 122.50 220.50 

3. Част от бивш стол СУ 
„Хр. Ботев”, гр. Девин 

Сладкарница 
Сладкарница 

58 
82 

138.50 

4. Помещение в СУ „Хр. 
Ботев”, гр. Девин 

Сладкарница 86 86.00 

5. Помещение, ул. 
”Родопи”, гр. Девин 

Шивашки цех 702 
198 

529.20 

6. Помещение, ОУ – с. 
Грохотно 

Лафка 18 14.40 



 
1 2 3 4 5 
7. Помещение – кметство,  

с. Гьоврен 
Офис 12 15.60 

8. Помещение – гр. Девин Бивш военно 
приемателен пункт 

8 19.80 

9. Помещение - № 2 и № 3, 
ет. II, Здравна служба – 
с. Гьоврен 

Офиси 22 
20 

24.20 
24.00 

10. Помещение – гр. Девин, 
ул.”Граничар”  

Гараж 18 34.20 

11. Склад и работилница на 
ул. „Явор”, гр. Девин 

Приземен етаж на 
общежитие  

55 
57 

49.50 
102.60 

12. Помещение – Здравна 
служба, с. Лясково 

Лекарски кабинет 
Зъболекарски кабинет 

20 
32 

14.00 
22.40 

13. Помещение – Здравна 
служба, с. Осиково 

Лекарски кабинет 
 

20 3.60 

14. Помещение – Здравна 
служба, с. Михалково 

Лекарски кабинет 
Зъболекарски кабинет 

27 
60 

10.80 

15. Помещение – Здравна 
служба, с. Грохотно 

Лекарски кабинет 
Зъболекарски кабинет 

40 
16 

3.60 
2.88 

16. Помещение – Здравна 
служба, с. Гьоврен 

Лекарски кабинет 
Зъболекарски кабинет 

36 
24 

7.56 
5.04 

17. Помещение – Здравна 
служба, с. Триград 

Лекарски кабинет 
Зъболекарски кабинет 

40 
20 

3.60 
3.60 

18. Помещение – Здравна 
служба, с. Селча 

Лекарски кабинет 
 

40 7.20 

19. Помещение – стая № 3 и 
№ 4, в сграда с 
идентификатор № 
20465.504.1030.3, 
 ул. „Васил Левски”,  
гр. Девин 

За склад 
 

77.53 Безвъзмездно 

20. Помещение – стая № 
308, ет. 3, в общинско 
общежитие на ул. „Явор“ 
№ 1, гр. Девин 

Зъболекарски кабинет 17 39.10 

21. Помещение – стая № 
307, ет. 3, в общинско 
общежитие на ул. „Явор“ 
№ 1, гр. Девин 

Лекарски кабинет 
 

17 39.10 

22. Помещение – стая № 
309, ет. 3, в общинско 
общежитие на ул. „Явор“ 
№ 1, гр. Девин 

Зъболекарски кабинет 17 39.10 

23. Помещение в сграда с 
идентификатор 
20465.504.1509.1, гр. 
Девин 

Зъболекарски кабинет 
 

15 34.50 

24. Помещение – в сграда с 
идентификатор 
20465.502.218.1, гр. 
Девин 

Зъболекарски кабинет 14 28.00 
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Б) Терени: 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
обекта 

Описание Площ 
в 

кв.м. 

Първоначален 
месечен наем 

в лева 
1 2 3 4 5 
1. Терен – гр. Девин, кв. 

63 
За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

9 10.80 

2. Терен – гр. Девин, 
 ул. „Родопи” 

За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

25 27.50 

3. Терен – гр. Девин, кв. 
154 

За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

20 22.00 

4. Терен – гр. Девин, 
 ул. „Родопи” 

За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

15 16.50 

5. Терен – гр. Девин, 
 ул. „Катя Ванчева” 

За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

5 5.50 

6. Терен – гр. Девин,  
ул. „Родопи” 

За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

6.25 8.40 

7. Терен – гр. Девин, 
ул.”Освобождение” 

За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

9 12.60 

8. Терен – гр. Девин, 
ул.”Освобождение” 

За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

10 9.46 

9. Терен – гр. Девин,  
ул. „Родопи” 

За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

20 22.00 

10. Терен – с. Лясково За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

30 21.00 

11. Терен – с. Лясково За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

8 5.60 

12. Терен – гр. Девин, 
ул.”Освобождение” 

За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

18 25.20 

13. Терен – гр. Девин,  
ул. „Родопи” 

За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

20 22.00 

14. Терен – с. Триград За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

17.5 12.60 

15. Терен – гр. Девин, 
 ул.  ”Първи май” 

Сладкарница 15.27 16.80 

16. Терен – кв. Настан, гр. 
Девин 

За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

12 
 

11.52 

17. Терен – кв. Настан, кв. 
140, гр. Девин 

За поставяне на 
термопанел за 
съхранение на 
зеленчуци 

5 4.00 

18. Терен – с. Гьоврен За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

9 5.40 

19. Терен – с. Триград За поставяне на 
павилион за търг. 

20 14.00 
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дейност 
20. Терен – с. Селча За поставяне на 

павилион за търг. 
дейност 

33 6.60 

21. Терен – с. Гьоврен За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

9 5.40 

22. Терен – с. Триград За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

16 11.20 

23. Терен – гр. Девин,  
ул. „Родопи” 

За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

25 22.00 

24. Терен – гр. Девин, 
ул. „Освобождение” 

За увеселителни игри 86 94.60 

25. Терен – гр. Девин, 
ул. „Освобождение” 

За поставяне на 
павилион за търг. 
дейност 

4 76.72 

26. Терен – гр. Девин, 
ул. „Освобождение”  

Български спортен 
тотализатор 

15 30.00 

27. Терен – гр. Девин Български пощи  16 19.20 
28. Терен – с. Стоманево За поставяне на 

трансмитер 
300 480.00 

29. Терен – Беденски бани  За масажни услуги 12 8.40 
30. Терен – с. Гьоврен За поставяне на 

павилион 
9 5.40 

31. Терен – част от имот с 
идентификатор 
20465.502.11 и част от 
имот 20465502.5029, гр. 
Девин 

За поставяне на навес 41 
11 

182.00 

В) За жилищни нужди: 

№ 
по  
ред 

Наименование на 
обекта 

Описание Площ 
в кв.м. 

Първоначален 
месечен наем в 

лева 
1 2 3 4 5 
1. гр. Девин, ул. „Ал. 

Костов”,  бл. ”Здравец” – 
ап. 8 

За жилищни нужди 56.60 33.60 

2. с. Триград, бл. „Подвис”, 
ап. 4 

За жилищни нужди 51 20.40 

3. с. Триград, бл. „Подвис”, 
ап. 7 

За жилищни нужди 38.24 20.80 

4. с. Триград, бл. „Подвис”, 
ап. 9 

За жилищни нужди 62 20.80 

5. с. Триград, бл. „Подвис”, 
ап.10  

За жилищни нужди 52 20.80 

6. гр. Девин, ул. 
”Опълченска”, временни 
сглобяеми къщи – Къща 
№ 1, 4 бр. апартаменти 

За жилищни нужди 42 75.60 
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7. гр. Девин, ул. 

”Опълченска”, временни 
сглобяеми къщи – Къща 
№ 2, 4 бр. апартаменти 

За жилищни нужди 42 75.60 
42 75.60 
42 Безвъзмездно 

8. гр. Девин, ул. 
”Опълченска”, временни 
сглобяеми къщи – Къща 
№ 3, 4 бр. апартаменти 

За жилищни нужди  107 Безвъзмездно 

9. гр. Девин, ул. 
”Опълченска”, временни 
сглобяеми къщи – Къща 
№ 4, 4 бр. апартаменти 

За жилищни нужди  215 Безвъзмездно 

10. гр. Девин, бл. К – 2, ап. 
25 

За жилищни нужди 71.4 42.84 

11. гр. Девин, бл. Д – 3, ап. 
40 

За жилищни нужди 34 20.40 

12. гр. Девин, бл. Д – 4, ап. 
20 

За жилищни нужди 53.30 31.98 

13. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 
1 

За жилищни нужди 76 45.60 

14. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 
14 

За жилищни нужди 38 68.40 

15. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 
18 

За жилищни нужди 38.70 23.40 

16. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 
19 

За жилищни нужди 43 25.80 

17. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 
33 

За жилищни нужди 53.30 31.98 

18. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 
35 

За жилищни нужди 54 32.40 

19. гр. Девин, Общежитие на 
ул. ”Явор” № 1 – I, II, III 
етаж 

За жилищни нужди 17 
ст.101 

10.20 

17ст.10 10.20 
17- 
ст.209 

10.20 

17- 
ст.102 

10.20 

17- ст. 
108 

10.20 

17- 
ст.311 

30.60 

17- ст. 
9 

10.20 

17-
ст.211 

30.60 

17-ст.3 30.60 
17-ст-
204 

10.20 

17-
ст.210 

 

30.60 

   17-
ст.306 

10.20 

17-ст.6 30.60 
   17-

ст.111 
30.60 

17-
ст.212 

10.20 
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   17-
ст.312 

30.60 

17-
ст.310 

10.20 

34- 
стаи 
201 и 
202 

20.40 

34- 
стаи 
302 и 
303 

20.40 

34-
ст.104 
и 105 

20.40 

34- 
стаи 
304 и 
305 

20.40 

17-ст. 
203 

Безвъзмездно 

17-
ст.112 

10.20 

17- 
ст.211 

30.60 

2. Имоти за отдаване под наем: 

А) Помещения: 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
обекта 

Описание Площ
в 

кв.м. 

Първоначален 
месечен наем 

в лева 
1 2 3 4 5 

1. Помещение  находящо 
се в сграда с 
идентификатор 
73105.501.200.1, с. 
Триград 

За производствени 
дейности 

130 143.00 

Б) Терени: 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
обекта 

Описание Площв 
кв.м. 

Първоначален 
месечен наем 

в лева 
1 2 3 4 5 

1. Терен – № 18, гр. 
Девин 
Находящ се в имот с 
идентификатор 
20465.504.18 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

15 13.50 

2. Терен – № 17, гр. 
Девин 
Находящ се в имот с 
идентификатор 
20465.504.19 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

15 13.50 

3. Терен – № 19, гр. 
Девин 
Находящ се в имот с 
идентификатор 
20465.504.21 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

15 13.50 
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4. Терен – № 20, гр. 

Девин,Находящ се в 
имот с идентификатор 
20465.504.22 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

24 21.60 

5. Терен – № 5, гр. Девин 
Находящ се в имот с 
идентификатор 
20465.502.5020 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

20 22.00 

6. Терен – № 6, гр. Девин 
Находящ се в имот с 
идентификатор 
20465.502.5020 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

20 28.00 

7. Терен – № 7, гр. Девин 
Находящ се в имот с 
идентификатор 
20465.502.5020 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

20 22.00 

8. Терен – № 8, гр. Девин 
Находящ се в имот с 
идентификатор 
20465.502.5020 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

20 28.00 

9. Терен – № 9, гр. Девин 
Находящ се в имот с 
идентификатор 
20465.504.50.5020 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

20 22.00 

10. Терен – № 10, гр. 
Девин 
Находящ се в имот с 
идентификатор 
20465.502.5020 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

20 22.00 

11. Терен – № 11, гр. 
Девин 
Находящ се в имот с 
идентификатор 
20465.50.5029 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

9 4.50 

12. Терен – № 12, гр. 
Девин 
Находящ се в имот с 
идентификатор 
20465.502.5038 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

5 5.50 

13. Терен – № 13, гр. 
Девин 
Находящ се в имот с 
идентификатор 
20465.506.608 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

10 8.00 

14. Терен – № 14, с. 
Триград 
Находящ се в имот с 
идентификатор 
73105.501.270 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

9 6.30 

15. Терен – № 15, с. 
Лясково 
Находящ се в имот 
улица между кв. 12 и 
кв. 15 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

9 6.30 

16. Терен – № 16, с. 
Лясково 
Находящ се в имот 
УПИ-XIII, кв. 12 

За поставяне на 
временен 
преместваем обект за 
търг. дейност 

40 28.00 
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В) За жилищни нужди: 

№ 
по 
ред 

Наименование на 
обекта 

Описание Площ в 
кв.м. 

Първоначален 
месечен 
наем/лева 

1 2 3 4 5 
1. гр. Девин, ул. 

”Опълченска”, временни 
сглобяеми къщи – Къща 
№ 1, 4 бр. апартаменти 

За жилищни нужди 42 
42 
42 

75.60 
75.60 
75.60 

2. гр. Девин, ул. 
”Опълченска”, временни 
сглобяеми къщи – Къща 
№ 2, 4 бр. апартаменти 

За жилищни нужди 42 75.60 

3. Бл. “Светлина“, ап. № 1, 
с. Гьоврен 

За жилищни нужди 65 26.00 

4. гр. Девин, Общежитие на 
ул. ”Явор” № 1 – I, II, III 
етаж 

За жилищни нужди 17–ст.207 
17-ст.208 

10.20 
10.20 

Очакван годишен приход от наем: 54 910.56 лв. 

II. Продажба: 

№  
по ред 

ИМОТ ПЛОЩ по 
КК 

ОПИСАНИЕ Прогнозна 
цена 

1 2 3 4 5 
1. ПИ 20465.506.10 , УПИ – IV, кв. 

134,  гр. Девин 
640 кв. м. за жилищно 

строител-
ство 

4 200 

2. ПИ 20465.502.1336 , УПИ - VII, 
кв. 139,  гр. Девин, ул. ”Пролет” 

382 кв. м. за жилищно 
строител-
ство 

4 000 

3. ПИ  20465.502.1365,  УПИ - VIII, 
кв. 139  гр. Девин, ул. ”Пролет” 

378 кв. м. за жилищно 
строител-
ство 

3 800 

4. ПИ, УПИ – I, кв.2, с. Гьоврен 550 кв. м. за жилищно 
строител-
ство 

4 000 

5. ПИ, УПИ – VІІІ,кв.2, с. Гьоврен 550 кв. м. за жилищно 
строител-
ство 

4 000 

6. ПИ, УПИ – VІ,кв.5, с. Гьоврен 480 кв. м. за жилищно 
строител-
ство 

3 800 

7. ПИ, УПИ – VІІ,кв.5, с. Гьоврен 620 кв. м. за жилищно 
строител-
ство 

4 500 

8. ПИ, УПИ – VІІІ,кв.5, с. Гьоврен 670 кв. м. за жилищно 
строител-
ство 

5 000 

9. ПИ, УПИ – Х,кв.5, с. Гьоврен 630 кв. м. за жилищно 
строител-
ство 

4 800 

10. ПИ, УПИ – ХІІ,кв.5, с. Гьоврен 620 кв. м. за жилищно 
строител-
ство 

 

4 800 
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11. ПИ, УПИ – ХІІІ,кв.5, с. Гьоврен 

 
 
 

640 кв. м. за  
жилищно 
строите 
лство 

4 800 

12. ПИ, УПИ – ІІ, кв.6, с. Гьоврен 780 кв. м. за жилищно 
строител-
ство 

5 500 

13. ПИ, УПИ – ІІІ, кв.6, с. Гьоврен 580 кв. м. за жилищно 
строител-
ство 

4 200 

14. ПИ, УПИ – ХІІ, кв.14, с. Гьоврен 575 кв. м. за  
жилищно 
строител-
ство 

4 800 

15. ПИ, УПИ – ХІІІ, кв.14, с. Гьоврен 610 кв. м. за жилищно 
строител-
ство 

4 800 

16. ПИ 73105.501.444,  УПИ-ХХІХ, 
кв.2 с. Триград,  

672 кв. м. Незастроен 
парцел 

  
4 000 

17. ПИ 20465.502.865,  УПИ-ІI, гр. 
Девин, ул.“Руен“ 

251 кв. м. Незастроен 
парцел 

12 550 

18. ПИ 20465.506.486, УПИ-VІ, кв.131 гр. 
Девин 

240 кв. м.  Незастроен 
парцел 

4 500 

19.  ПИ: 
73105.501.568,564,565,5661567,5
68,569 и 570 гаражни клетки в с. 
Триград 

20кв.м. 
всяка 

Незастроен 
парцел за 
гаражи 

3 500 

20. ПИ, с. Гьоврен ,УПИ-ХVІІІ, кв.1 за  
1бр.гаражни клетки 

18кв.м. Незастроен 
парцел за 
гаражи 

250 

21. ПИ  20465.501.1273 в УПИ-ХХІІ, 
кв.48 по ПУП на гр. Девин 

521кв.м. незастроен 
жилищен 
парцел 

4 000 

 22. ПИ  20465.501.1272 в УПИ-ХХІ, 
кв.48 по ПУП на гр. Девин 

614 незастроен 
жилищен 
парцел 

4 500 

23. ПИ  20465.502.1263 в УПИ-LІ, 
кв.55 гр. Девин, ул. ”Пролет” 

430 Незастроен   
парцел 

5000 

24. ПИ в землището на с. Беден,  
м. “Брязово“ 
03112.69.10 

3 294 кв. 
м. 

Микроязови
р с бетонови 
стени и 
дъно 

15 000 

25. ПИ 20465.502.1288, УПИ LXII, 
кв.55 

753 кв. м. За друг вид 
озеленени 
площи – 
изтекъл 
срок 

8 000 

26. ПИ 20465.88.129, м. «Дувана» 3987 кв.м. За база за 
селскостоп. 
игорскостоп
атехника-
земеделска 

5 800 

27. ПИ 20465.504.1556 - гр. Девин, 
обществен обект, комплекс 

4126 кв. 
м. 

 За друг 
обществен 
обект 

930 000 

28. ПИ 73105.501.199 – с. Триград 813 кв. м.  с. Триград  25 000 

Общо приходи от продажба: 1 089 100 лв. 
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III. Отстъпено право на строеж (ОПС): 

№ 
по 
ред 

ИМОТ ПЛОЩ 
по   КК 

ОПИСАНИЕ Прогнозна цена 

1 2 3 4 5 
1. ПИ 17957.501.367 , УПИ-І,  

кв.21,  с. Грохотно 
458 кв. 
м. 

Незастроен парцел 1000 

2. ПИ 17957.501.366 ,  УПИ-
ІІ, кв.21, с. Грохотно 

512 кв. 
м. 

Незастроен парцел 1200 

3. ПИ 17957.501.356 ,  УПИ-
ІІІ, кв.21, с. Грохотно 

560 кв. 
м. 

Незастроен парцел 1300 

4. ПИ 17957.501.355 ,  УПИ-
ІV, кв.21, с. Грохотно 

 495 кв. 
м. 

Незастроен парцел 1100  

Общо приходи от продажба на ОПС: 4 600 лв. 

IV. Отстъпено право на строеж (ОПС) отредени за изграждане на 

социални жилища: 

№ 
по 
ред 

ИМОТ ПЛОЩ 
по КК 

ОПИСАНИЕ Прогнозна цена 

1. - - - - 

V. Продажба на дялове и акции: 

№ 
по 
ред 

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ 
НА ОБЩИНАТА В % 

Прогнозна цена 

1. ОРФЕЙ – ХОТЕЛ – АД 
 

17,33% 400 000  

 Общо :  400 000 лв.  

VI. Придобиване: 

№п
о 
ред 

ИМОТ ПЛОЩ ОПИСАНИЕ лв. 

1.  За ул. „Руен“ и терен за 
озеленяване, гр. Девин - имоти  
 

500 кв. м. Незастроени  
20 000 

2. ПИ – 6 бр.: 
11733.502.154;156;157;158;160;163 
в с. Водни пад 

405 кв. м. 2 672 

 Общо :  22 672 лв. 

VII. Замяна и ликвидиране на съсобственост: 

№ ИМОТ ПЛОЩ ОПИСАНИЕ Прогнозна цена 
 - - - - 

 

VII. Земеделски земи от общинския поземлен фонд: 

    1. Брой имоти от общински поземлен фонд, предвидени за управление през 

2021г. /отдадени под наем ми за отдаване под наем/ - общо 675. 

    2. Очаквани приходи за 2021 г. от отдадените под наем имоти от общинския 

поземлен фонд: 17 996,33 лв. / седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет 

и шест лева и 33 ст./. 
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VIII. Земеделски земи за дарение: 

 
№ 

Наименование на 
имота 

Описание  Обща 
площ/
кв.м. 

 

Дарява 
площ/кв.м. 

1. Поземлен имот с 
идентификатор 
03112.164.7, с. Беден 

Земеделска - Пасище 24529 117 

2. Поземлен имот с 
идентификатор 
03112.165.14, с. Беден 

Земеделска - Пасище 61310 852 

3. Поземлен имот с 
идентификатор 
03112.165.9, с. Беден 

Земеделска – Гори и 
храсти в земеделска 
земя 

16328 121 

4. Поземлен имот с 
идентификатор 
03112.154.13, с. Беден 

За селскостопански, 
горски, ведомствен 
път 

2667 90 

5. Поземлен имот с 
идентификатор 
03112.154.13, с. Беден 

За селскостопански, 
горски, ведомствен 
път 

2667 929 

6. Поземлен имот с 
идентификатор 
03112.165.9, с. Беден 

Земеделска – Гори и 
храсти в земеделска 
земя 

16328 555 

 

Прогнозна цена на предлаганите за продажби имоти в това число  

по чл.35, ал.3 от ЗОС – 1 089 100 лв.  

 
Очаквани приходи от продажби 33 % от прогнозните  - 359 403 лв. 
 
Прогнозна цена от продажба на дялове и акции – 400 000 лв. 
 
Прогнозни цени на приходите от ОПС - 4 600 лв.  

Очаквани приходи от ОПС 37% лв. от прогнозните – 1 702 лв. 

 
Прогнози цени на имоти за замяна  и ликвидиране на съсобственост – 0 лв.  

Очаквани приходи от замени и ликв.съсобственост 100%от прогнозните   

 
Очаквани приходи от наем на общински имоти – 72 906.89 лв. 

 
Общо приходи от програмата - 834 011.89 лв 
 
Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Девин през 2021 год. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост в изпълнение на Стратегията за управление на 

общинската собственост за периода 2020 – 2023 год. По своята същност тя е отворен 

документ и може да се актуализира през годината. 

Изпълнението на програмата се възлага на кмета на общината. 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 30 

 от 22.02.2021 г. 

 

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците на територията на Община Девин 

 

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

и местната администрация, чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 196, ал. 3 от 

Закона за предучилищното и училищното образование,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците на територията на община Девин, съгласно Приложението 

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 18, ДЗО – 35/15.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

Приложение към Решение №30 от 22.02.2021 г. 

 

А Н А Л И З  

НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДЕВИН  

1. Въведение 

Съгласно чл.174 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните органи и 

структури и доставчиците на социални услуги. 

Подкрепата на личностното развитие /обща и допълнителна/ в системата на 

предучилищното и училищното образование, осъществявана от образователните институции 

/детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализираните 

обслужващи звена/, се основава на самостоятелно разработени и прилагани политики, чиито 

основни принципи са: 

• изграждане на позитивен организационен климат чрез създаване на условия за 

сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост към всички участници в 

образователния процес; 

• утвърждаване на позитивна дисциплина, върху основата на мерки и подходи, 

гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му 

поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо 

себе си и останалите; 

•  превенция на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях.  

•  развитие на училищната общност, съгласно идентифицираните предизвикателства, 

цели и дейности. 

Подкрепата за личностно развитие се предоставя на всяко дете и ученик, като осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и 

уменията им и е в съответствие с индивидуалните им образователни потребности. 

2. Подкрепа за личностно развитие. 

Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.  

Общата подкрепа включва: /Съгласно чл.178, ал.1 от ЗПУО/ 

 Екипна работа между специалистите и другите педагогически специалисти. 

 Допълнително обучение по учебни предмети. 

 Допълнителни модули за деца, които не владеят български език. 

 Допълнителни консултации по учебните предмети. 

 Консултации по учебни предмети. 

 Кариерно ориентиране на учениците. 



 
 

 Занимания по интереси. 

 Библиотечно- информационно обслужване. 

 Грижа за здравето. 

 Осигуряване на общежитие; 

 Поощряване с материални и предметни награди. 

 Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемно поведение. 

 Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения. 

 Логопедична работа. 

Общата подкрепа отговаря на нуждата от превенция и навременно разпознаване на 

трудности при ученето при децата и учениците и на нуждата от разпознаване на дарбите на 

децата. Тук задачата на учителя е да систематизира наличната информация за детето 

/портфолио, тест за училищна готовност, входно ниво, текущи оценки, наблюдение/ и да я 

обобщи. В рамките на тази информация учителят организира преподаването съобразно 

потребностите и силовите страни на децата и учениците. По този начин той може 

аргументирано  и навреме да посрещне  със своето преподаване първите признаци на 

затруднения в ученето на всяко дете, както и да отдели допълнително внимание на децата, 

които се развиват в конкретна област на знанието, изкуството и спорта, така че те да разгърнат 

своя потенциал. Освен да планира работата си в клас, учителят целенасочено организира 

консултациите си и заниманията по интереси. Заниманията по интереси се организират за 

развитие на способностите и на компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите 

им в областта на науките, технологиите, изкуствата, глобалното, гражданското и здравното 

образование, както и за придобиване на умения за лидерство.  

 Повечето учители познават и използват в своята работа  различните видове обща 

подкрепа за личностно развитие, по смисъла на чл. 178, ал. 1 от ЗПУО. Голяма част от тях  

считат, че партньорството с родителите е основата на дейностите по превенция на тормоза и 

насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение  за 

постигане на добри резултати.  

  В случаите когато дете или ученик е получил обща подкрепа – допълнително обучение 

по учебни предмети и консултации, които се провеждат извън редовните часове и не се отчита 

напредък в рамките на три  месеца от предоставената подкрепа, учителите насочват детето или 

ученикът за оценка на индивидуалните му потребности от екип за подкрепа за личностно 

развитие. 

 Дейности от общата подкрепа за личностно развитие, с които не всички училищата  

могат самостоятелно да се справят и изискват общинско координиране са: 

• кариерно ориентиране на учениците - дейности за информиране, диагностика, 

консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния 

самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на връзка 

между училището и пазара на труда (чл. 180, ЗПУО); 

• грижа за здравето - осигурява се чрез гарантиране на достъп на децата и учениците до 

медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на живот 

(чл. 183, ЗПУО);  



 
 

• поощряване с морални и материални награди - Децата и учениците се поощряват с 

морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, в 

заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при условия 

и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование; 

наградите могат да бъдат учредявани от Министъра на образованието и науката, от Началника 

на РУО, от Кмета на общината, от Директора на съответната институция. 

• дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение - 

детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са длъжни да 

осъществяват дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните 

усилия на всички участници в образователния процес (чл. 185, ЗПУО);  

• ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения - при 

работата с учениците институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

основават дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното 

оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по 

ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование (чл. 

174,чл.5, ЗПУО); . 

• логопедична работа - като част от допълнителните компоненти на формулите се 

предвиждат средства в размер до 0,5 на сто за финансиране на логопедични кабинети (чл. 282, 

ал. 11, ЗПУО); 

Допълнителната подкрепа включва: /Съгласно чл.187, ал.1 от ЗПУО/ 

 Работа с дете/ученик по конкретен случай. 

 Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, комуникация на комуникативните нарушения и при физически увреждания. 

 Осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти. 

 Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети на деца и ученици със 

сензорни увреждания. 

 Ресурсно подпомагане. 

Допълнителна подкрепа  за личностно развитие се предоставя въз основа на 

оценката на индивидуалните потребности на дете или ученик, която се извършва от екип за 

подкрепа за личностно развитие в детската градина или в училището. 

Оценката на индивидуалните потребности на детето или ученика е процес на събиране и 

анализиране на специфична информация за неговото функциониране – силни страни, 

затруднения, потенциал за оптимално развитие, участие в образователния процес, 

възможности за реализация. 

Допълнителна подкрепа се предоставя на: 

1. Деца и ученици със специални образователни потребности. 

2. Деца и ученици в риск. 

3. Деца и ученици с изявени дарби. 



 
 

4. Деца и ученици с хронични заболявания. 

Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където са детето и ученикът – в 

детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие. В някои 

случаи в домашни или болнични условия. 

3. Информация за училищната мрежа на територията на Община Девин за учебната 

2019/2020 година.  

През 2019/2020 учебна година  в община Девин функционират четири детски градини, 

осем неспециализирани общински училища, една професионална гимназия – общинска и два 

Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс и Ученическо 

общежитие. В град Девин функционира Център за обществена подкрепа, държавно делегирана 

дейност. 

Общинските детски градини са: 

- ДГ „Изворче”, град Девин 

- ДГ „Здравец”, град Девин 

- ДГ „Катя Ванчева”, с. Грохотно 

- ДГ „Радост”, с. Гьоврен 

Общинските неспециализирани училища са: 

- СУ „Христо Ботев”, град Девин; 

– ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, град Девин, кв. Настан;  

- ОУ „ Гео Милев”, с. Грохотно;  

- ОУ „Пейо Яворов”, с. Гьоврен;  

- ОУ „Иван Вазов”, с. Триград; 

- ОУ „Христо Ботев”, с. Лясково;            

- ОУ „Отец Паисий”, с. Селча и  

- ОУ „Димитър Благоев”, с Осиково.  

Професионалната гимназия е ПГЕ „А.С.Попов”,град Девин 

Центровете за подкрепа за личностно развитие са: 

- ЦПЛР-ОДК, град Девин 

- ЦПЛР-УО „Васил Левски”, град Девин и  

Център за обществена подкрепа – ЦОП „Слънчо”, град Девин 

 

СУ „Христо Ботев”, град Девин е средищно училище, а в списъка на защитените 

училища /съгласно ПМС №212 от 02.09.2008 г./ са включени четири основни училища от 

община Девин - ОУ „Иван Вазов”, с. Триград; ОУ „Христо Ботев”, с. Лясково; ОУ „Отец Паисий”, 

с. Селча и ОУ „Димитър Благоев”, с Осиково. 

 

2019/2020 учебна година 

Предучилищно обучение:     

 



 
 

№  
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ред 

Детски градини ЦДГ 
/3-4 
год./ 

Полу
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Всичко ПЕРСОНАЛ Деца 
със 
СОП 
на 
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подп. 
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Непе 
дагог. 
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чко 

 

1 ДГ "Здравец"-Девин 47  23 25   24 119 9 10,5 19,5 11 

2 ДГ "Изворче"-Девин 34  13 11   18 76 7 9 16 12 

  -целодневна група 
"Младост" - кв.Настан 

7  3 4    14 2 2 4  

 ВСИЧКО ДГ "ИЗВОРЧЕ": 41  16 15   18 90 9 11 20 12 

3 ДГ "К.Ванчева"-Грохотно 10  3 6    19 2 2,5 4,5  

4 ДГ "Радост"-Гьоврен 24  8 9    41 4 4 8 1 

  -целодневна група 
"Слънце" - с.Триград 

7  2 1    10 2 2 4  

 ВСИЧКО ДГ "РАДОСТ": 31  10 10    51 6 6 12  

 ВСИЧКО ДГ: 129  52 56   42 279 28 33 61 24 

 

Деца на ресурсно подпомагане в детските градини са 24, от които в ДГ „Здравец”-11; в  

ДГ „Изворче” – 12 и в ДГ „Радост” – 1 дете . Деца в яслена група общо 43. 

 

Основно и средно образование: 

Учебна 2019/2020 година 

№ 
по 
ред 

Училища 

БРОЙ УЧЕНИЦИ БРОЙ ПЕРСОНАЛ 
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1  СУ "Христо Ботев", гр. Девин 608 6 9 623 35 65 19 84 

2 
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",    
гр. Девин, кв. Настан 33   33  8 1.5 9.5 



 
 

3 ОУ "Гео Милев", с. Грохотно 52   52 2 10 3.5 13.5 

4 ОУ "Пейо Яворов", с. Гьоврен 60 1  61 5 9 3 12 

5 ОУ "Иван Вазов", с. Триград 9   9  6 1.5 7.5 

6 ОУ "Христо Ботев", с. Лясково 15   15  7,5 2,5 10 

7 ОУ "Отец Паисий", с. Селча 4   4 1 5 2 7 

8 
ОУ "Димитър Благоев",             
с. Осиково 4   4 1 3 1 4 

Всичко : 785 8 9 802 44 113.5 34 147.5 
 

В Община Девин функционират и две обслужващи звена: Център за подкрепа за 

личностно развитие - Общински детски комплекс, град Девин със 209 ученици в 21 групи, 4 

броя педагогически персонал и Център за подкрепа за личностно развитие - Ученическо 

общежитие „Васил Левски”, град Девин с 1 група от 16 ученици и брой персонал-2 

педагогически и 2 непедагогически. 

 Учениците в дневна форма на обучение в средното и основните училища са 785. 

В Средно училище „Христо Ботев”, град Девин се полагат се предоставя обща и 

допълнителна подкрепа, както за ученици в дневна форма на обучение, така и на ученици в 

индивидуална форма на обучение, ученици  със специални образователни потребности и 

ученици с изявени дарби. След прецизиране на вида и степента на увреждане на децата със 

СОП са определени 90 учебни часа за работа с ресурсен учител; 21 часа с логопед; 30 часа с 

психолог и 30 часа с педагогически съветник. Добрата материална база и високия потенциал от 

педагогически кадри са гарант за успешна реализация  на завършващите ученици.  

В училището се осъществява целодневна организация на учебния ден, осигурен е 

транспорт и столово хранене. 

Обучението в Средно училище „Христо Ботев”, град Девин и основните училища от 

община Девин е на едносменен режим.  

Материално-техническата база на всяко едно училище и детска градина е в добро 

състояние за провеждане на нормален образователно-възпитателен процес. Капацитетът на 

сградите на основните училища и детски градини в населените места не е запълнен на 100%, 

поради задълбочаващия се демографският проблем през последните години.  

 В Община Девин има една Професионална гимназия:   

 Професионална гимназия по електротехника „А.С. Попов” - гр. Девин на основание 

Заповед на министъра на образованието се преобразува от 01.09.2016 г. в общинска, която 

успява да провежда успешна политика по отношение подготовката на учениците по професии и 

специалности, които са търсени на пазара на труда. Налице е много добро партньорство между 

местните власти, бизнеса и структурите на гражданското общество. В образователната 

институция се провежда обучение и по защитени специалности, както и такива с очакван 

недостиг на пазара на труда. Професионалното образование и обучение се извършва в 

съответствие със заложените в стратегическите документи приоритети за развитие на  



 
 

За здравето на децата и учениците се грижат 9 медицински специалисти. 

Демографската характеристика на община Девин следва тенденциите на намаляване 

броя на населението, характерни както за областта, така и за страната в резултат на 

намаляване броя на родените деца и емиграцията на младите хора в активна възраст.  

Образованието е един от основните приоритети на община Девин. Осъществявайки 

своите правомощия и отговорности общината координира изпълнението на приема на ученици 

в общообразователните, профилираните и професионалните паралелки; обхвата на децата и 

учениците, подлежащи на задължително образование; организацията на учебния ден в 

средищните училища; съдейства за развитие на способностите и интересите на децата. 

Профилирано обучение на учениците се осъществява в СУ „Христо Ботев” гр. Девин с 

прием на ученици след завършен VІІ клас - профил „Математически“ със засилено изучаване 

на Английски език и профил „Хуманитарен”. 

Професионално обучение се осъществява в ПГЕ „А.С.Попов”” гр. Девин с прием след 

завършен VІІ клас по специалностите „Автоматизирани системи”; „Автоматизация на 

непрекъснати производства”; „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”; 

„Компютърна техника и технологии”; „Организация на хотелиерството”; „Електрообзавеждане 

на производството” и „Икономика и мениджмънт”.  

Работата с децата в свободното им време в областта на културата и спорта се 

осъществява в Центъра за подкрепа за личностно развитие–Общински детски комплекс,гр. 

Девин,/ЦПЛР-ОДК, гр. Девин/ кръжоците и школите към читалищата в общината.  

На територията на община Девин функционират дванадесет  читалища, в които децата и 

учениците, в свободното си време развиват своите заложби и умения.  

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. 

Девин, /ЦПЛР-ОДК, гр. Девин/ 

Според чл.26 ,ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование  /в сила от 

01.08.2016г./, Центърът за подкрепа за личностно развитие  е  институция  в системата на 

предучилищното и училищно образование, в която се организират дейности, подкрепящи  

приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за 

развитие на техните интереси и способности.  

В съответствие с държавната политика за образование, възпитание и развитие на децата 

и учениците  ЦПЛР-ОДК, град Девин   има следните функции: 

1.Осмисляне на свободното време на учениците, стимулиране на познавателните им 

интереси и творчески способности. 

2.Изграждане у децата и учениците навици за здравословен начин на живот,съобразен с 

рационално хранене, спорт и туризъм. 

3.Формиране на гражданска култура и уважение към човешката личност, приобщаване 

към националните и общочовешки ценности и морал. 

4.Подпомагане на свободния професионален избор. 

5. Формиране на екологична и природо - защитна култура. 

В съответствие с основните функции  ЦПЛР-ОДК, град Девин изпълнява следните 

задачи: 



 
 

1. Създава и осъществява образователни програми, съобразно изискванията и 

указанията на МОН, с цел надграждане нивото на знания, умения и навици в областта на 

науката, изкуството и спорта. 

2.Разработва и предлага програми и проекти за свободното време на децата. 

3.Организира периодични изяви на децата: състезания, изложби, конкурси, празници, 

концерти и други развлекателни дейности /игри, екскурзии, лагери/. 

4. Създава условия за подготовка и изява на талантливи и даровити деца и ученици в 

областта на науката и изкуството  

5. Организира ваканционни занимания на децата и учениците по интереси. 

6. Създава условия за участие в местни, регионални, национални и международни 

формати. 

7. Осъществява информационна и консултативна дейност с ученици, учители и родители 

за видовете извънучилищни форми, за съдържанието и условията в тях. 

ДЕЙНОСТ:               

Образователно-възпитателният процес се осъществява в учебни групи, които са 

постоянно и временно действащи през учебната година, и временно действащи през 

ваканциите. В групите по музикално изкуство се провежда обучение с учениците по гайда. В 

направление „Изкуство” се провежда обучение по танци с ученици от различни възрастови 

групи. Поради големият интерес към спорта Футбол, към Общински детски комплекс е нает 

спортен треньор по футбол, който обучава ученици от различни възрастови групи, вкл. и от 

предучилищни групи към детските градини. 

ВРЪЗКИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ: 

 Регионално управление на образованието, гр.Смолян 

 Ръководствата и учителите на всички училища и детски градини в Община Девин 

 Библиотеката при  НЧ ”Родопска просвета – 1923г.”– гр.Девин 

 Народно читалище „Родопска просвета – 1923” – Девин 

 ОДБХ -Смолян 

 РИОСВ - Смолян 

 РЗИ - Смолян 

 РУ „Полиция” -  Девин 

 РУ „Пожарна безопасност и защита на населението” - Девин 

 

Потребности: 

Парични средства, свързани с обогатяване  материално-техническата база на ЦПЛР-

ОДК,гр.Девин -  носии и гайди /за групите по народни танци и гайда/. 

 

Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие „Васил 

Левски”, град Девин, /ЦПЛР-УО „Васил Левски”, гр. Девин/  

В Ученическото общежитие се организират и провеждат дейности за развитие на 

интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, 



 
 

изкуствата и спорта и осигуряват обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на  

учениците. 

Осъществяват се следните дейности: 

1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната 

реализация  на учениците в съответствие с  потребностите, способностите и интересите; 

2. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална 

идентичност; 

3. подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности в 

подготовката и самоподготовката по учебната програма от  области на науката и технологиите, 

необходими за успешна личностна и професионална реализация; 

4. съдейства за ранното откриване на заложбите на учениците, стимулира  

познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и 

реализация;  

5. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия  

живот; 

6. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на  учениците и 

хората с увреждания; 

7. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни 

ценности и традиции; 

8. осъществява информационна и консултантска дейност с ученици и родители за 

видовете занимания по интереси, за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и 

условията на работа в тях; 

9. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни 

педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално равнище; 

Провеждане на съвместни дейности с: 

- полиция; 

- противопожарна охрана; 

- център за гражданска защита; 

- здравни органи; 

- спортни клубове и  дружества; 

- общинска администрация; 

- читалище 

- Център за обществена подкрепа, гр. Девин   

 

Потребности: 

Необходимост от обновяване на  материално-техническата база в общежитието.  

Учениците вземат активно участие при реализирането на дейностите и мероприятията, 

заложени в Културния и Спортния календар на община Девин. 

Община Девин организира общински кръг на Ученически спортни игри 2019/2020 г.  - 

тенис на маса, шахмат и футбол. 



 
 

В Общинската програма за закрила на детето са определени приоритетите  в областта на 

детската грижа, съобразeни както с националните, така и със специфичните местни 

потребности и ресурси.  

В общината няма регистър за деца с изявени дарби. 

Общата и допълнителна подкрепа на учениците се осигурява и чрез реализирането на 

два проекта „Подкрепа за успех” и „Образование за утрешния ден”. Всеки ученик участва в 

поне една форма, а има и такива, които участват в повече от една. В част от сформираните 

групи се работи с ученици с обучителни затруднения /по Български език и литература; 

Математика/ в началния и прогимназиалния етап. Работата в клубовете по интереси спомага за 

повишаване на дигиталната компетентност на учениците. 

 

Център за обществена подкрепа – ЦОП „Слънчо”, гр. Девин 

"Център за обществена подкрепа" е комплекс от социални услуги, предназначени за 

деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в 

специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, 

деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и 

социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, 

оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и 

подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.   

Работата с децата и техните семейства е насочена към осигуряване на социална, 

педагогическа и психологическа помощ по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и 

обучението на децата; работа за улесняване на връзките между децата и родителите и 

справяне с кризи във взаимоотношенията им.  

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 Превенция на изоставянето;  

 Превенция на насилието. Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства; 

 Превенция на отклоняващото се поведение. Социално-педагогическо консултиране на 

деца с поведенчески проблеми и техните семейства; 

 Превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане 

от училище и техните семейства; 

 Подкрепа и консултиране на деца и семейства от общността; 

 Мобилна социална работа; 

 Услуги по превенция на рисковото поведение на деца; 

 Услуги по приемна грижа и осиновяването; 

  Работа с деца с увреждане и заболяване, относно психологическа, педагогическа и 

социална подкрепа; 

 Други. 



 
 

ПРИНЦИПИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА: 

 Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за 

правата на детето; 

 Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда; 

 Зачитане на достойнството и личността на детето; 

 Уважение към личната история, религиозна, етническата и културна идентичност на 

детето и семейството му; 

 Зачитане правото на детето на изразяване на мнение и изслушване; 

 Индивидуален подход на интервенциите при работа по случай; 

 Доброволност за ползване на социалните услуги, предоставяни в ЦОП; 

 Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно 

техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация и 

подкрепа. 

 Работа в екип и междуинституционално сътрудничество. 

 Поверителност. 

 

Капацитет на ЦОП – 30 потребителя 

• „Основен потребител”   

• социална работа в група. /Специфична група, с която се работи по превенция на 

рисковото поведение, на насилието и агресията, за развиване на жизнени и социални умения и 

подготовка за независим живот, както и насочени към родители/лица, които полагат грижи за 

детето с оглед подобряване на грижата и създаване на сигурна и стимулираща среда за 

развитие на детето. Работата се осъществява в училища ,  в детски градини, на територията на 

ЦОП, специализирани институции или на терен в близост до целевата група дефиниране 

потребностите от социални услуги / 

• мобилната социална работа /насочена към достигане, откриване и работа на терен с 

деца и семейства от високорискови общности/   

Реализирани дейности в ЦОП- гр. Девин през 2019 г. Работено е по 79 случая /деца и 

семейства/, от които: 

- речева рехабилитация – 31 бр. 

- психологично консултиране и подкрепа – 22 бр.; 

- подкрепа и консултиране на семейство от общността – 30 бр.; 

- - педагогическа подкрепа – 22 бр.; 

- Консултиране и подкрепа на кандидат – осиновители - - 2 бр.; 

- Консултиране и подкрепа на детето – 17 бр.; 

- Обучение за полагане на грижи за дете в ранна детска възраст – 1 бр.; 

- Обучение в добро родителстване – 4 бр.; 

- Предварителна и съпътстваща подкрепа при осиновителна процедура – 9 бр. 



 
 

На децата и учениците се предоставя   допълнителна подкрепа, която осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за подкрепа и развиване на 

способностите и уменията им. 

Центърът за обществена подкрепа-гр. Девин предлага широк спектър от услуги и 

дейности за подпомагане на децата и семействата. Те имат възможност на територията на 

общината да ползват услуги, които  са им  необходими с оглед ефективното им социално 

включване и зачитане правата на децата. 

Междуинституционални взаймодействия 

 Отдел „Закрила на детето”( ОЗД”) в Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – 90% 

от децата потребители са насочени с направления в които е конкретизирана услугата и нейната 

продължителност; 

 специализирани институции за деца; 

  Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни (МКБППМН); 

 Детска педагогическа стая; 

  Училища;  

  Детски градини;  

  Лични лекари; 

 Общински детски комплекс; 

 Районен съд и прокуратура 

 Районно управление – Девин. 

Потребности: 

Потребностите от предоставяне на услуги относно подкрепата на децата и учениците 

непрекъснато расте: 

• Педагогическо, психологическо и социално консултиране и подкрепа на деца с 

поведенчески проблеми и техните семейства; 

• Работа с деца, отпаднали или в риск за отпадане от училище и техните семейства; 

• Подкрепа на деца с увреждания/заболявания,относно социална,психологическа и 

педагогическа подкрепа и речева рехабилитация.Консултиране и подкрепа на техните 

семейства. 

4. Деца и ученици със специални образователни потребности 

Дейности, предоставяни от Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование – Смолян  

4.1 Подкрепяща среда 

През годините на дейност РЦПППО – Смолян е създавал ресурсни кабинети в училищата 

и детските градини, където се обучават децата и учениците със специални образователни 

потребности. Това се оказа добра практика, защото така децата получават ресурсно 

подпомагане и специализирана подкрепа в общообразователната среда. По този начин се 

осигурява цялостно уплътняване на работното време на специалистите за пряка работа с 



 
 

децата и от друга страна създава предпоставка за нормално протичане на процесите по 

приобщаване на децата/учениците със СОП в общообразователната среда.  

В община Девин има оборудвани специализирани кабинети  в следните детски градини и 

училища: 

• СУ „Христо Ботев” гр. Девин – 1 ресурсен кабинет; 

• Детска градина „Здравец” гр. Девин – 1 ресурсен кабинет;  

• Детска градина „Изворче” гр. Девин – 1 ресурсен кабинет; 

• Детска градина „Радост” с. Гьоврен – 1 ресурсен кабинет;  

 

4.2. Кадрова осигуреност към 10.02.2020 г. 

Обхващането на децата и учениците със специални образователни потребности е според 

конкретните им нужди и с тях работят следните специалисти: 

Вид специалисти Брой 

специалисти от РЦ 

Ресурсни учители 4 

Психолог 1 

ОБЩО: 5 

 

Специалистите назначени от РЦПППО – Смолян са 5 и обхващат деца и ученици от 3 

детски градини и 6 училища. 

 

4.3. Анализ на резултатите от дейността на специалистите от Регионален център 

– Смолян на територията на община Девин 

 Анализ на дейността на ресурсните учители 

През учебната 2017/2018 година в детските градини и училищата на територията на 

община Девин специалистите на РЦПППО- Смолян подпомагат  43 деца и ученици със СОП, а 

през учебната 2018/2019 година -50 деца и ученици със СОП. 

Изготвени са всички необходими документи за обучението, възпитанието, 

терапевтичната работа и личностното развитие на децата и учениците със специални 

образователни потребности при спазване на разпоредбите на ЗПУО.  

Ресурсните учители адаптират учебното съдържание според възможностите на всяко 

дете/ученик, изготвят работни листове и дидактични материали. Съвместно с учителите от 

общообразователните детски градини и училища определят обема учебно съдържание в 

зависимост от потенциалните способности на конкретното дете/ученик. Работата е насочена 

към практическо приложение на усвоените знания в реални житейски ситуации, с цел 

осигуряване на успешна реализация и самостоятелно функциониране. 

Практика в дейността на РЦПППО  – Смолян е дейностите с децата и учениците със 

специални образователни потребности да не се отделят от общите дейности на 

общообразователните детски градини и училища. Така, в хода на учебната година, те са 

включени във всички мероприятия, реализирани по плана на съответната детска градина или 

училище. Освен това при организиране на мероприятия на РЦПППО – Смолян те присъстват 



заедно със свои съученици и приятели. Родителите са неотменна част от всички събития и 

празници като партньори и подкрепа. 

 Анализ на дейността на психолога 

Дейността на психолога от Регионален център – Смолян се осъществява в две детски 

градини и две училища на територията на община Девин и има следния обхват:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

 

Психолог 

 

Училище/ Детска градина 

Брой 

обхвана

ти деца 

Девин 
1 

 

ПГЕ „А.С. Попов“ гр. Девин 10 

ДГ – община Девин 6 

ОУ „Димитър Благоев” 1 

ОБЩО   27 

 

Професионалната реализация на психолога от Регионален център – Смолян е свързана с 

диагностициране, консултиране, терапии за корекция и компенсация. 

Дейността започва с прецизна диагностика на когнитивните процеси и интелектуално 

развитие на децата и учениците със СОП. След обработка на резултатите се попълват 

психологични карти и индивидуални образователни програми, съобразени с индивидуалните 

възможности, потенциали и ресурси. С цел прилагане на единен подход от всички психолози, 

ориентиран към всяко дете е въведено ползването на карта за оценка на психологическото 

развитие на детето/ученика. Това гарантира използването на единен инструментариум, както 

от методики така и от тестове за оценка. 

В резултат от задълбочената работа на психолозите се отчита мотивация и интерес у 

учениците за учебна дейност, подобряване процеса на общуване между ученици и учители. 

Активно е участието на децата и учениците със СОП в живота и дейността  на съответната 

група/клас, което  доведе до придобиване на самочувствие  на по-знаещи и можещи. 

4.4. Информация за обучението на децата и учениците със СОП – анализ и 

оценка  

 Данни за 2017/2018 година 

За 2017/2018 учебна година на територията на община Девин допълнителна 

подкрепа са получавали 85 деца и ученици със СОП в следните училища и детски градини.  

Община Населено 
място 

Име на детската 
градина/училището 

Брой деца/ 
ученици 

Девин гр. Девин СУ  „Христо Ботев”  42 

 

гр.Девин   ПГЕ „А.С.Попов”  21 
с.Грохотно ОУ „Гео Милев” 2 
с.Селча ОУ „Отец Паисий” 1 
с.Лясково ОУ „Христо Ботев” 1 
гр. Девин ДГ „Изворче” 7 

 гр. Девин ДГ „Здравец” 8 

 с.Грохотно ДГ „Катя Ванчева” 3 
ОБЩО   85 

 
 



 

По видове нарушения и увреждания разпределението на децата и учениците със 

специални образователни потребности е както следва: 
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Девин 7 2 0 47 4 0 0 2 13 2 2 0 2 0 0 1 2 0 1 85 

 

По пол статистиката за деца и ученици със специални образователни потребности е 

следната: 

Община Момчета Момичета Общо 

Девин 54 31 85 

По групи и класове броят на децата и учениците със специални образователни 

потребности е както следва: 

Община 

Детска 
градина 

1-3 
група 

ПГ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ОБЩО 

Девин 9 7 6 3 3 7 6 11 4 16 6 2 2 3 85 

 Данни за 2018/2019 година 

Към 10.02.2019 година специалистите от Регионален център – Смолян подпомагат 90  

деца и ученици със СОП в следните училища и детски градини на територията на община 

Девин: 

Община 
Населено 

място 

Име на детската 

градина/училището 

Брой деца/ 

ученици 

Девин гр. Девин СУ  „Христо Ботев” 40 

 

 

гр. Девин  ПГЕ „А.С.Попов” 20 

с.Грохотно ОУ „Гео Милев” 2 

 
 



 
 

с.Селча ОУ „Отец Паисий” 1 

с.Лясково ОУ „Христо Ботев” 1 

с.Осиково ОУ „Димитър Благоев” 1 

гр. Девин ДГ „Изворче” 10 

гр. Девин ДГ „Здравец” 9 

с.Гьоврен ОУ „П.К Яворов” 5 

с.Гьоврен ДГ „Радост” 1 

ОБЩО   90 

 

По видове нарушения и увреждания разпределението на децата и учениците със 

специални образователни потребности е както следва: 
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Девин 9 2 0 53 4 3 0 1 5 3 2 0 2 0 1 0 3 1 0 1 90 

 

По пол статистиката за деца и ученици със специални образователни потребности е 

следната: 

Община Момчета Момичета Общо 

Девин 58 32 90 

 

 

 

 



По групи и класове броят на децата и учениците със специални образователни 

потребности е както следва: 

Община 

Детска 
градина 

1-3 
група 

ПГ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ОБЩО

Девин 12 13 3 6 3 4 7 6 10 6 12 5 1 2 90 

5. Анализ на дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на деца и 

ученици със СОП в общообразователните училища и детски градини: 

Във всички училища и детски градини на територията на община Девин, в които се 

обучават деца и ученици със специални образователни потребности, има сформирани екипи за 

личностно развитие на основание чл.188 от Закона за предучилищното и училищно 

образование, които  работят целогодишно. Между специалистите на Регионален център – 

Смолян и учителите от детските градини и училищата на територията на общината е изградена 

добра система на комуникация, координация и сътрудничество.  

6. Взаимодействие и партньорство с институции и организации за 

осъществяване на приобщаващото образование 

Изградени са междуинституционални връзки  с Регионално управление на образованието 

– гр. Смолян, детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, с 

отдел „Закрила на детето”, Районна здравна инспекция, ТЕЛК – общи заболявания към МБАЛ – 

Смолян, социални услуги в общността на територията на община Девин. В годините на дейност 

Регионален  център – Смолян е изградил  система на добра комуникация и взаимодействия в 

работата си с всички институции. Изградена е система на обмен на информация между 

отделите за „Закрила на детето” и ТЕЛК за общи заболявания към МБАЛ – Смолян.  

7. Работа с деца в риск. 

Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение в 

община Девин се осъществяват и от Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/. 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни: 

-организира и координира социално-превантивната дейност на територията на 

Общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и 

социални работници при дирекция „Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, 

които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие; 

-разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, съвместно с 

инспекторите при детските педагогически стаи и социални работници при дирекция „Социално 

подпомагане”, извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от 

непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК  с настоящ адрес на 

територията на Общината;   

 
 



 
 

- налага възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1-10 и т. 12 от ЗБППМН и прави 

предложения до районния съд за налагане на възпитателните мерки „Настаняване в СПИ” и 

“Настаняване във ВУИ”; 

-налага мерките по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите; 

-привежда в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от Закона и осъществява контрол 

върху изпълнението им; 

-подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си 

-изучава състоянието и причините за извършените противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните на територията на Общината; 

- изпълнява мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал.1 от ЗБППМН. 

Към Местната комисия за БППМН работят пет обществени възпитатели, които 

осъществяват  възпитателен надзор над деца с наложена ВМ по Чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН. 

От 14.06.2016 год. започна работа Консултативен кабинет към Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В него се 

извършва консултативна, възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 

години и  техните родители, както и дейности по програми и проекти, свързани с превенцията 

и противообществените прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни. Ежедневно в 

него дават консултации екип от специалисти – обществени възпитатели към МКБППМН.  

Връзки с другите институции: 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните – Община Девин успешно си взаимодейства с: директорите и учителите от 

училищата на територията на община Девин; служители от РУ „Полиция“ – гр. Девин и 

Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Девин, ЦОП „Слънчо” – гр. Девин, ЦПЛР – ОДК, гр. 

Девин. 

По данни от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“-Девин, отдел 

„Закрила на детето“ следи за посещенията на 5-6 годишните деца в детските заведения. Отдел 

„Закрила на детето“ не е предприемала настаняване на деца в специализирани институции или 

Центрове за настаняване от семеен тип.  

8. Изводи 

1. След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование 

системата на предучилищното и училищното образование в община Девин има следните 

образователни институции: четири общински детски градини, девет общински училища /шест 

основни, едно средно и една професионална гимназия/, център за подкрепа за личностно 

развитие – общински детски комплекс и център за подкрепа за личностно развитие –  

ученическо общежитие. 

2. В община Девин има изградена и добре функционираща система за предучилищно и 

училищно образование за обезпечаване на общата и допълнителната подкрепа за личностно 

развитие, която се осигурява там, където са детето и ученикът - в детските градини и 

училищата. 

3. В община Девин съществуват условия за осъществяване на подкрепата за личностно 

развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното 



 
 

образование, съвместно с държавните и местни органи и структури, и Центъра за обществена 

подкрепа. 

4. Съществуващите центрове за подкрепа за личностно развитие трябва да предложат 

нова визия за развитие пред традиционните образователни модели и традиционните форми на 

общуване. Ясно и категорично фокуса трябва да падне върху развитието на личността на 

детето и ученика, с неговата автономност и свободен избор, право на личен стремеж към 

представяне и благоденствие, принадлежност, участие и отговорност към множество общности 

и групи едновременно. 

5. На територията на община Девин няма общински център за ресурсно подпомагане, 

като грижата за децата и учениците се осъществява от държавната институция - Регионален 

център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование - Смолян. 

6. Създадени са условия за сътрудничество и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование, като са необходими процедури за повишаване на 

ефективността на комуникацията между тях. 

7. Съществува необходимост от прилагане на активна политика за реализиране на 

проекти, финансирани със средства по различните оперативни програми на Структурните 

фондови и Кохезионния фонд на ЕС, както и чрез други фондове и програми, за да се осигури 

допълнителен финансов ресурс и дългосрочно положително въздействие върху местната 

общност. 

8. В тази връзка е необходимо е да се отстояват позиции за включване на Центровете за 

подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР-ОДК, гр .Девин и ЦПЛР-УО „Васил Левски”, гр. Девин/ 

като бенефициенти по новите оперативни програми. 

9. Необходимо е идентифициране и подкрепа в образователната среда на 

децата/учениците в риск. 

10. Необходимо е всички специалисти, членове на ЕПЛР в училищата и детските градини 

на територията на общината да прилагат функционална оценка по ICF. 

11. Препоръчва се използване на възможностите за безплатна квалификация на 

педагогическите специалисти в училишата и детските градини по темите на приобщаващото 

образование и ДПЛР, предоставяни от РЦПППО- Смолян. 

9. Заключение 

Включването на подкрепата за личностно развитие, като нов компонент в ЗПУО отваря 

пътя за трансформация на образователната среда и превръщането на детската градина и 

училището в общност от професионалисти, които имат и знания и умения как да бъдат полезни 

на децата, които работят в отношения на доверие, в екип, с участието на родителите и най-

вече с участието на самите деца. 

 

Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие в община Девин е приет 

от Общински съвет – Девин с Решение № 30/ 22.02.2021 г. 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

РЕШЕНИЕ № 31 

 от 22.02.2021 г. 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, за УПИ І – Спортна площадка 

и УПИ ХІ – За обществено обслужване в кв. 155 по плана на гр. Девин, 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.502.1494 и поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 20465.502.1495 по кадастралната карта на гр. Девин. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, във 

връзка с чл. 135, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 3, ал. 2, т. 3  

от Закон за общинската собственост (ЗОС),   

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Одобрява задание за проект за промяна на Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – 

Спортна площадка и Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ – За обществено обслужване 

в кв. 155 по плана на гр. Девин, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.502.1494 

и поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.502.1495 по кадастралната карта на гр. 

Девин. 

2. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – Спортна 

площадка и Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ – За обществено обслужване в кв. 

155 по плана на гр. Девин, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.502.1494 и 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.502.1495 по кадастралната карта на гр. 

Девин. 

3. Обявява за публична общинска собственост, поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 20465.502.1495 по кадастралната карта на гр. Девин, който се 

предава към поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.502.1494 по  кадастралната 

карта на гр. Девин. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 19, ДЗО – 37/15.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 32 

 от 22.02.2021 г. 

Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за 

индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2021/2022 г. 

 

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

местната администрация, чл. 37и, ал.3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и чл. 98, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ППЗСПЗЗ),  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за 

общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г., съгласно Приложение № 

1. 

2. Приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на 

община Девин за стопанската 2021/2022 година, съгласно Приложение № 2. 

3. Приема годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година, дава 

съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и 

определя задълженията на общината и ползвателите за поддържането на мерите и 

пасищата, съгласно Приложение № 3. 

4. Определя годишна цена на декар за землищата от община Девин, в размер 

равен на размера на средното годишно рентно плащане за преходната стопанска 

година за землищата на общината, съгласно протокола на комисията, назначена от 

директора на областна дирекция „Земеделие” – Смолян по смисъла на § 2е от 

Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗСПЗЗ. Наемната цена за срока на договора да се 

актуализира всяка година спрямо размера на средното годишно рентно плащане за 

преходната стопанска година за землищата на общината. 

5. Дава съгласие договорите за наем на общински пасища, мери и ливади да 

бъдат сключвани за срок от 5 (пет) стопански години. 

6. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи от 

решението действия. 
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Неразделна част от настоящото решение са: 

• Приложение 1 – Списък на пасищата, мерите и ливадите от общински 

поземлен фонд (ОПФ) земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ за разпределение по чл. 37и от 

ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година  

• Приложение 2 – Правила за ползването на мерите и пасищата на 

територията на община Девин за стопанската 2021/2022 година 

• Приложение 3 – Годишен план за паша на община Девин за стопанската 

2021/2022 година. 

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 20, ДЗО – 34/15.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

Приложение № 1 

към Решение № 32 от 15.02.2021 г. 

СПИСЪК 
НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД (ОПФ)  
ЗЕМИ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 37И ОТ ЗСПЗЗ 

ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 ГОДИНА 
 

Община  Землище № на имота Площ в 
кв. м 

 

НТП Категория 

1 2 3 4 5 6 
 ЗЕМЛИЩЕ  

С. БЕДЕН 
    

Девин Беден 03112.55.13 1727 Ливада 10 
Девин Беден 03112.66.11 1145 Ливада 10 
Девин Беден 03112.67.1 1024 Ливада 10 
Девин Беден 03112.68.6 3720 Ливада 10 
Девин Беден 03112.98.2 2852 Ливада 10 
Девин Беден 03112.107.1 3006 Пасище 10 
Девин Беден 03112.114.1 1131 Пасище 10 
Девин Беден 03112.124.2 1447 Пасище 7 
Девин Беден  03112.124.13 1188 Пасище 7  
Девин Беден  03112.126.13 2191 Ливада 7 
Девин Беден  03112.147.1 14504 Пасище 7  
Девин Беден  03112.147.19 8680 Ливада 7 
Девин Беден  03112.147.21 3042 Ливада 7 
Девин Беден  03112.127.1 1760 Храсти 7 
Девин Беден  03112.127.5 7516 Храсти 7 
Девин Беден  03112.128.24 4110 Пасище 7 
Девин Беден 03112.167.42 2968 Ливада 10 
Девин Беден 03112.188.4 2092 Ливада 10 
Девин Беден 03112.202.14 1767 Ливада 10 
Девин Беден 03112.179.8 1408 Ливада 10 
Девин Беден 03112.179.86 2107 Ливада 10 
Девин Беден 03112.179.53 1577 Ливада 10 
Девин Беден 03112.179.47 1607 Ливада 10 
Девин Беден 03112.208.57 2983 Ливада 8 
Девен  Беден 03112.1.33 1383 Ливада 10 
Девин Беден 03112.1.21 4653 Ливада 10 
Девин Беден 03112.1.30 2498 Ливада 10 
Девин Беден 03112.20.7 52690 Ливада 10 
Девин Беден 03112.2.9 10231 Пасище 10 
Девин Беден 03112.179.43 5693 Пасище 10 
Девин Беден 03112.180.1 26478 Пасище 10 
 Девин Беден 03112.204.65 11413 Пасище 10 
Девин  Беден 03112.208.83 3422 Ливада 8 

 ОБЩО 33 имота    
 ЗЕМЛИЩЕ  

С. БРЕЗЕ 
    

Девин Брезе 06269.1.131 3294 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.1.157 1049 Ливада 10 



1 2 3 4 5 6 
Девин Брезе 06269.2.70 1595 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.2.75 1240 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.2.115 5780 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.2.302 1447 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.2.339 8600 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.2.353 6900 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.2.175 2155 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.2.273 1125 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.2.521 2127 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.2.522 1065 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.2.523 1226 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.1.536 1970 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.1.220 1337 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.1.223 1978 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.1.226 2423 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.1.253 3235 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.1.294 1086 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.1.331 15000 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.163 3091 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.166 1546 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.184 1490 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.198 6173 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.203 3538 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.204 1007 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.3.222 1739 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.3.228 17287 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.1.569 3348 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.1.579 5144 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.1.592 6000 ливада 10 
Девин Брезе 06269.1.650 3000 ливада 10 
Девин Брезе 06269.1.636 7000 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.34 7956 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.40 1997 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.41 6158 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.1.877 7297 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.63 3438 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.74 3400 ливада 10 
Девин Брезе 06269.3.391 4760 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.383 30000 Пасище  10 
Девин Брезе 06269.3.349 36133 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.157 14000 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.5.518 4000 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.5.266 4187 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.5.315 9000 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.5.189 1232 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.5.232 5017 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.481 2324 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.3.460 100000 Пасище 10 
Девин Брезе 062693.735 1000 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.2.598 1096 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.2.608 1563 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.2.615 4680 Ливада 10 

Девин Брезе 062692.637 4225 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.2.642 1898 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.2.645 2036 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.2.646 2227 Ливада 10 
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1 2 3 4 5 6 
Девин Брезе 06269.2.770 3597 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.2.787 5000 Пасище  10 
Девин Брезе 06269.2.786 1.000 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.2.685 5000          Ливада 10 
Девин Брезе 06269.4.529 1474          Ливада 10 
Девин Брезе 06269.4.609 12000 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.4.610 5009          Ливада 10 
Девин Брезе 06269.4.612 2039 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.4.636 15000 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.5.403 1116          Ливада 10 
Девин Брезе 06269.5.404 2304 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.5.416 2009 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.5.30 10000 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.5.47 10000 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.4.693 1306 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.4.696 2185 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.4.731 3607 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.4.734 3425 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.4.796 55095 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.4.802 3586 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.4.803 4378 Ливада  10 
Девин Брезе 06269.4.840 170148 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.4.855 6746 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.4.488 3689 Ливада  10 
Девин Брезе 06269.4.495 1139 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.4.237 3566 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.4.238 1278 Ливада  10 
Девин Брезе 06269.4.376 1183 Ливада  10 
Девин Брезе 06269.4.377 1229 Ливада  10 
Девин Брезе 06269.4.421 3000 Пасище  10 
Девин Брезе 06269.4.350 1944 Пасище  10 
Девин Брезе 06269.4.1129 2335 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.1.318 5329 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.1.280 5350 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.1.321 6867 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.1.291 2068 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.1.276 3374 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.1.244 3565 Ливада 10 
Девин Брезе 06269.1.331 15000 Пасище 10 
Девнн Брезе 06269.3.303 8000 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.328 10657 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.240 53259 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.50 19188 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.308 4278 Пасище 10 
Девин Брезе 06269.3.351 127950 Пасище 10 
Общо   103 имота    

 ЗЕМЛИЩЕ  
ГР. ДЕВИН 

    

Девин  Девин 20465.7.4 4236 Ливада 10 
Девин Девин 20465.7.49 11670 Ливада 10 
Девин Девин  20465.12.3 14316 Пасище 10 
Девин Девин 20465.14.88 6865 Пасище 10 
Девин Девин 20465.18.6 20000 Пасище 10 
Девин Девин 20465.31.1 23047 Пасище 10 
Девин Девин 20465.88.87 1829 Ливада 10 
Девин  Девин 20465.88.89 1578 Ливада 10 
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1 2 3 4 5 6 
Девин Девин 20465.28.24 3524 Пасище 10 
Девин Девин 20465.87.43 20000 Пасище 10 
Девин Девин 20465.507.40 3489 Пасище  10 
Девин Девин 20465.507.34 1566 Ливада  10 
Девин Девин 20465.512.2 16000 Пасище 10 
Девин  Девин  20465.521.1 5157 Пасище 10 
Девин Девин 20465.521.17 6721 Пасище 10 
Девин Девин 20465.522.18 2931 Пасище 10 
Девин  Девин 20465.522.36 894 Ливада 10 
Девин Девин 20465.522.67 1145 Ливада 10 
Девин  Девин 20465.531.11 558 Ливада 10 
Девин  Девин 20465.531.13 2103 Ливада 10 
Девин  Девин 20465.531.60 2338 Ливада 10 
Девин Девин 20465.531.69 7556 Пасище  10 
Девин Девин 20465.608.26 4559 Ливада 10 
Девин Девин 20465.614.1 6312 Ливада 10 
Девин Девин 20465.596.2 7362 Пасище 10 
Девин Девин 20465.596.4 4420 Пасище 10 
Девен Девин  20465.530.16 24000 Пасище 10 
Девин Девин 20465.112.1 1736 Пасище 10 
Девин Девин  20465.99.69 6078 Пасище  10 
Девин Девин  20465.99.67 10491 Пасище 10 
Девин  Девин 20465.99.83 744 Пасище 10 
Девин Девин 20465.133.19 4358 Ливада  10 
Девин Девин  20465.133.22 21464 Ливада 10 
Девин Девин 20465.133.25 11589 Пасище 10 
Девин  Девин 20465.99.75 1040 Ливада 10 
Девин  Девин 20465.59.122 2395 Пасище 10 
Девин Девин 20465.75.28 8107 Пасище 10 
Девин Девин  20465.26.25 83113 Пасище  10 
Девин Девин 20465.133.27 3832 Пасище 10 
Девин  Девин 20465.81.11 1358 Пасище 10 
Девин  Девин 20465.109.35 6154 Пасище 10 
Девин Девин 20465.78.1 12791 Пасище 10 
Девин Девин  20465.141.22 1495 Ливада 10 
Девин Девин 20465.33.150 3600 Ливада 10 
Девин  Девин 20465.59.62 1127 Ливада 10 
Девин Девин 20465.651.19 9430 Ливада 10 
Девин Девин 20465.551.6 2072 Ливада 10 
Девин Девин 20465.59.47 1689 Ливада 10 
Девин Девин 20465.59.54 1237 Ливада 10 
Девин Девин 20465.59.96 1132 Ливада 10 
Девин Девин  20465.59.91 1533 Ливада 10 
Девин Девин  20465.59.120 4605 Ливада 10 
Девин Девин  20465.44.33 2109 Ливада  10 
Девин Девин  20465.33.99 1292 Ливада 10 
Девин Девин 20465.278.47 1660 Ливада 10 
Девин Девин 20465.278.56 6480 Ливада 10 
Девин Девин 20465.613.11 1237 Ливада 10 
Девин Девин 20465.278.1 1906 Ливада 10 
Девин Девин 20465.278.68 11221 Ливада 10 
Девин Девин 20465.507.55 2498 Ливада 10 
Девин Девин 20465.278.25 1768 Ливада 10 
Девин Девин 20465.278.6 1927 Ливада 10 
Девин Девин 20465.33.110 1400 Пасище 10 
Девин Девин 20465.33.71 4500 Пасище 10 
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1 2 3 4 5 6 
Девин Девин 20465.127.10 20000 Пасище 10 
Девин Девин 20465.129.6 10000 Пасище 8 
Девин Девин 20465.84.356 10000 Пасище 10 
Девин Девин 20465.614.1 6312 Ливада 10 
Девин Девин 20465.614.6 4005 Ливада 10 
Девин Девин 20465.608.26 4559 Ливада 10 

 ОБЩО 70 имота    
 ЗЕМЛИЩЕ  

С. КЕСТЕН 
    

Девин Кестен 36796.1.594 3400 Пасище 10 
Девин Кестен 36796.1.525 2770 Пасище 10 
Девин Кестен 36796.1.539 1905 Ливада 10 
Девин Кестен 36796.1.464 2713 Ливада 8 
Девин Кестен 36796.1.3 1394 Ливада 10 
Девин  Кестен  36796.2.192 1434 Ливада 8 
Девин Кестен 36796.1.200 2135 Ливада 8 

 ОБЩО 7 имота 15751   
 ЗЕМЛИЩЕ  

С. СЕЛЧА 
    

Девин Селча 66130.4.153 129.030 Пасище 10 
Девин Селча 66130.4.152 72.673 Пасище 10 
Девин Селча 66130.4.154 362.614 Пасище 10 
Девин Селча 66130.3.391 139.066 Пасище 10 
Девин Селча 66130.5.45 44.546 Пасище 10 
Девин Селча 66130.2.277 19.603 Пасище 10 

 ОБЩО 6 имота    
 ЗЕМЛЩЕ  

С. ОСИКОВО 
    

Девин Осиково 54198.8.129 1181 Ливада 10 
Девин Осиково 54198.8.173 1361 Ливада 10 
Девин Осиково 54198.8.191 1038 Ливада 10 
Девин Осиково 54198.9.14 1307 Ливада 10 
Девин  Осиково 54198.8.154 8000 Пасище 10 
Девин  Осиково 54198.10.118 1200 Ливада  10 
Девин  Осиково 54198.11.31 1500 Пасище 10 
Девин  Осиково 54198.13.77 4200 Пасище 10 
Девин Осиково 54198.4.9 3870 Пасище 10 
Девин Осиково 54198.7.71 1193 Пасище 10 
Девин Осиково 54198.7.153 7707 Пасище 10 
Девин Осиково 54198.9.46 1306 Пасище 10 
Девин Осиково 54198.7.146 8843 Пасище 10 

 ОБЩО 13 имота    
 ЗЕМЛИЩЕ  

С. ЛЯСКОВО 
    

Девин Лясково 44848.1.690 64268 Пасище 10 
Девин Лясково 44848.1.605 10003 Ливада 10 
Девин Лясково 44848.8.63 5574 Пасище 10 
Девин Лясково 44848.6.628 65673 Пасище 10 
Девин Лясково 44848.6.607 2106 Пасище 10 
Девин Лясково 44848.6.605 47195 Пасище  10 
Девин Лясково 44848.5.273 45095 Пасище 10 
Девин Лясково 44848.5.280 7963 Пасище 10 
Девин Лясково 44848.5.548 22410 Пасище 10 
Девин Лясково 44848.8.105 10867 Пасище 10 
Девин Лясково 44848.5.613 1738 Пасище 10 
Девин Лясково 44848.6.722 1685 Пасище 10 
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1 2 3 4 5 6 
Девин Лясково 44848.6.736 11789 Пасище 10 

 ОБЩО 13 имота    
 ЗЕМЛИЩЕ 

С. ТРИГРАД 
    

Девин  Триград 73105.13.338 21749 Пасище 10 
Девин Триград 73105.19.84 7579 Пасище  10 
Девин Триград 73105.13.5 2776 Ливада 10 
Девин Триград 73105.13.329 21682 Пасище 10 
Девин Триград 73105.19.545 2240 Пасище 10 
Девин Триград 73105.19.111 4703 Пасище 10 
Девин Триград 73105.19.516 8000 Пасище 10 
Девин Триград 73105.21.363 7138 Пасище 10 
Девин Триград 73105.16.485 5000 Пасище 10 
Девин  Триград 73105.17.413 10000 Пасище  10 
Девин Триград 73105.13.371 2463 Ливада 10 
Девин Триград 73105.22.42 3240 Ливада 10 
Девин Триград 73105.22.541 1262 Ливада 10 
Девин Триград 73105.22.257 3500 Ливада 10 
Девин Триград 73105.19.548 1294 Ливада 10 
Девин Триград 73105.22.236 1100 Ливада 10 
Девин Триград 73105.20.16 1554 Ливада  10 
Девин Триград 73105.20.18 1311 Ливада 10 
Девин  Триград 73105.22.131 0683 Пасище, мера 10 
Девин  Триград 73105.20.19 2179 Ливада 10 
Девин Триград 73105.23.248 23.000 Пасище 10 
Девин Триград 73105.15.550 10.653 Пасище 10 
Девин Триград 73105.15.571 15.900 Пасище 10 
Девин Триград 73105.15.604 3309 Пасище 10 
Девин Триград 73105.15.619 7624 Пасище 10 
Девин Триград 73105.15.527 1918 Пасище 10 
Девин Триград 73105.15.138 1231 Пасище 10 
Девин Триград 73105.15.514 24.211 Пасище 10 
Девин Триград 73105.15.630 1292 Пасище 10 
Девин Триград 73105.15.188 3367 Пасище 10 

 ОБЩО 30 имота    
 ЗЕМЛИЩЕ 

С. ГЬОВРЕН 
    

 
Девин Гьоврен 18424.3.1083 1699 Ливада 10 
Девин  Гьоврен 18424.3.1084 2569 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1085 3024 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1086 2003 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1088 1292 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.171 1701 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.179 1854 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.185 1276 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1257 1131 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.202 1150 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.267 1046 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.268 1512 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.270 1566 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.282 1631 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.295 1094 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1279 1943 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1282 1282 Ливада 10 
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1 2 3 4 5 6 
Девин Гьоврен 18424.3.1326 1161 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1336 1363 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1337 2303 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1342 1279 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1362 11001 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1369 2085 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1370 1299 Ливада  10 
Девин Гьоврен 18424.3.1384 1206 Ливада  10 
Девин Гьоврен 18424.3.1392 3465 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1393 1547 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1405 7077 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1418 1021 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1497 1819 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1507 4201 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1514 3201 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1515 3172 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.1.340 3000 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.1.349 2860 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.1.453 1170 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.1.455 18300 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.2.220 33358 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.2.151 1652 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.2.171 2497 Ливада  10 
Девин Гьоврен 18424.1.228 2992 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.1.291 1899 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.1.20 2085 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.1.729 1265 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.1.738 2242 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.3.685 3848 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.3.96 2340 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.98 1053 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.99 1213 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.939 3023 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.2.626 3000 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.3.361 2934 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1082 2834 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.931 1171 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.4.70 5955 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.1.466 1275 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.4.112 18026 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1335 2642 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.4.1395 3826 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.2.849 11554 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.2.128 1916 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.2.358 1767 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.2.363 1161 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.2.364 10000 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424..2.387 10000 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.2.410 1175 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.2.436 1048 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.2.600 1966 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.2.954 1242 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.2.134 1683 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.1.452 19600 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.4.324 1749 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.4.431 2091 Ливада 10 
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Девин Гьоврен 18424.4.464 1433 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.4.924 2667 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.4.1127 2000 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.4.1144 2000 Пасище 10 
Девин Гьоврен 18424.4.1276 1326 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.1.473 1494 Ливада 10 

 ОБЩО 79  имота  
 

  

 
 

ЗЕМЛИЩЕ  
С. ГРОХОТНО 

    

Девин Грохотно 17957.3.63 800 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.3.65 1058 Ливада  10 
Девин Грохотно 17957.3.55 972 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.3.54 626 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.3.53 884 Ливада 10 
Девин  Грохотно 17957.3.50 318  Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.3.49 263 Ливада  10 
Девин Грохотно 17957.3.48 315 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.3.73 340 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.3.72 203 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.3.52 1,623  Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.3.51 696 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.3.37 292 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.3.26 352  Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.3.66 909 Ливада  10 
Девин Грохотно 17957.3.62 208 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.4.270 2138  Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.1.193 533  Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.1.209 468 ливада 10 
Девин Грохотно 17957.1207 1198  ливада 10 
Девин Грохотно 17957.1.179 993  ливада 10 
Девин Грохотно 17957.5.24 5568  ливада 10 
Девин Грохотно 17957.4.294 579            ливада 10 
Девин Грохотно 17957.4.293 825 ливада 10 
Девин Грохотно 17957.4.258 2382 ливада 10 
Девин Грохотно 17957.4.722 6172 Пасище 10 
Девин Грохотно 17597.4.779 2815 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.9.9 6174  Ливада 7 
Девин Грохотно 17957.4.143 2712 Пасище 7 
Девин Грохотно 17957.4.839 794  Пасище 7 
Девин Грохотно 17957.4.121 4338 Пасище 7 
Девин Грохотно 17957.4.491 1719  Ливада 8 
Девин Грохотно 17957.1.13 14392 Пасище 10 
Девин  Грохотно 17957.1.24 1180 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.1.45 3518 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.1.46 9327 Пасище 10 
Девин Грохотно 17957.1.105 3000 Пасище 10 
Девин Грохотно 17957.1.215 1205 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.1.237 4000 Ливада  10 
Девин Грохотно 17957.1.278 4347 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.1.285 68326 Пасище 10 
Девин Грохотно 17957.1.286 5013 Пасище 10 
Девин Грохотно 17957.1.299 1720 Ливада 10 
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1 2 3 4 5 6 
Девин Грохотно 17957.1.313 1810 Ливада  10 
Девин Грохотно 17957.2.21 1500 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.2.22 2446 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.2.24 1628 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.2.26 1008 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.2.31 3139 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.2.41 4000 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.2.47 5435 Пасище 10 
Девин Грохотно 17957.2.88 15000 Пасище 10 
Девин Грохотно 17957.2.110 1230 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.2.114 2537 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.2.128 38066 Ливада  10 
Девин Грохотно 17957.2.186 1651 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.2.197 7002 Пасище 10 
Девин Грохотно 17957.2.231 4649 Ливада  10 
Девин Грохотно 17957.2.237 4079 Ливада  10 
Девин Грохотно 17957.2.252 5365 Ливада  10 
Девин Грохотно 17957.3.85 1556 Ливада  10 
Девин Грохотно 17957.3.107 30790 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.4.81 1325 Ливада  10 
Девин Грохотно 17957.4.83 1444 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.4.230 1017 Ливада 8 
Девин Грохотно 17957.4.289 1607 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.4.296 4027 Ливада  10 
Девин Грохотно 17957.4.404 1180 Ливада 10 
Девин Грохотно 17957.4.465. 1388 Ливада  10 
Девин Грохотно 17957.4.473 5285 Ливада 8 
Девин    Грохотно 17957.4.474 1393 Ливада  8 
Девин Грохотно 17957.4.475 5550 Ливада  8 
Девин Грохотно 17957.4.477 5049 Ливада 8 
Девин Грохотно 17957.4.484 2263 Ливада  8 
Девин  Грохотно 17957.4.495 2513 Ливада 8 
Девин Грохотно 17957.4.505 1048 Ливада 8 
Девин Грохотно 17957.4.506 2453 Ливада  8 
Девин Грохотно 1795.7.4.541 1554 Ливада  8 
Девин Грохотно 17957.4.620 2346 Ливада 8 
Девин  Грохотно 17957.4.830 27370 Ливада  10 
Девин Грохотно 17957.4.829 14892 Ливада  10 

 ОБЩО  81 имота    
 ЗЕМЛИЩЕ  

С.ЧУРУКОВО 
    

 
Девин Чуруково 81815.1.63 61,385 Пасище 10 

 ОБЩО  1 имот    
 ОБЩО ЗА 

ОБЩИНАТА  
 

437 имота 
 
 

  

 



 

 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

Допълнение към Приложение № 1 

към Решение №32 от 15.02.2021 г. 

СПИСЪК 
НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД (ОПФ)  
ЗЕМИ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 37И ОТ ЗСПЗЗ 

ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 ГОДИНА 
 

Община  Землище № на имота Площ в 
кв. м 

 

НТП Категория 

1 2 3 4 5 6 
 ЗЕМЛИЩЕ  

С. БЕДЕН 
    

Девин Беден 03112.181.1 2282 Ливада 10 
Девин Беден 03112.1.63 23354 Пасище 10 
Девин Беден 03112.179.39 1140 Пасище 10 
Девин Беден 03112.180.21 26476 Пасище 10 
Девин Беден 03112.77.19 158155 Пасище 10 

 ОБЩО 5 имота    
 ЗЕМЛИЩЕ  

С. БРЕЗЕ 
    

Девин Брезе 06269.5.476 48578 Пасище 10 
Общо   1 имот    

 ЗЕМЛИЩЕ  
ГР. ДЕВИН 

    

Девин  Девин 20465.7.40 1742 Ливада 10 
Девин Девин 20465.14.4 3612 Пасище 10 
Девин Девин  20465.32.2 55394 Пасище 10 
Девин Девин 20465.6.32 1137 Ливада 10 
Девин Девин 20465.24.24 1648 Ливада 10 
Девин Девин 20465.85.16 4800 Пасище 10 
Девин Девин 20465.37.16 3121 Ливада 10 
Девин  Девин 20465.99.87 6077 Пасище 10 
Девин Девин 20465.28.33 16700 Пасище  10 
Девин Девин 20465.16.29 28900 Пасище 10 
Девин Девин 20465.613.156 8513 Ливада 10 
Девин  Девин  20465.618.18 1345 Ливада 10 
Девин Девин 20465.656.13 1832 Ливада 10 
Девин Девин 20465.509.2 3301 Ливада 10 
Девин  Девин 20465.612.1 4881 Ливада 10 
Девин Девин 20465.695.14 5141 Пасище 10 
Девин  Девин 20465.278.67 1485 Ливада 10 
Девин  Девин 20465.681.32 2466 Пасище 10 
Девин  Девин 20465.16.58 70174 Пасище 10 
Девин Девин 20465.16.113 46849 Пасище 10 

 ОБЩО 20 имота    



 ЗЕМЛИЩЕ  
С. СЕЛЧА 

    

Девин Селча 66130.3.144 1103 Ливада 10 
Девин Селча 66130.6.87 8673 Ливада 10 
Девин Селча 66130.4.53 5908 Пасище 10 
Девин Селча 66130.3.314 4715 Ливада 10 
Девин Селча 66130.3.233 9329 Ливада 10 
Девин Селча 66130.3.188 3286 Пасище 10 
Девин Селча 66130.2.493 1363 Ливада 10 
Девин Селча 66130.2.281 3427 Пасище 10 
Девин Селча 66130.2.279 4853 Пасище 10 
Девин Селча 66130.2.246 9846 Пасище 10 
Девин Селча 66130.2.239 10000 Пасище 10 
Девин Селча 66130.2.138 2295 Ливада 10 
Девин Селча 66130.2.91 2626 Ливада 10 
Девин Селча 66130.2.89 2034 Пасище 10 
Девин Селча 66130.2.8 3000 Пасище 10 
Девин Селча 66130.1.152 2275 Ливада 10 
Девин Селча 66130.1.76 5600 Пасище 10 
Девин Селча 66130.1.74 25000 Пасище 10 
Девин Селча 66130.1.20 7806 Пасище 10 
Девин Селча 66130.3.193 5754 Пасище 10 

 ОБЩО 20 имота    
 ЗЕМЛЩЕ  

С. ОСИКОВО 
    

Девин Осиково 54198.1.96 24000 Пасище 10 
Девин Осиково 54198.2.15 1077 Ливада 10 
Девин Осиково 54198.10.7 3949 Ливада 10 
Девин Осиково 54198.3.20 12600 Пасище 10 

 ОБЩО 4 имота    
 ЗЕМЛИЩЕ 

С. ТРИГРАД 
    

Девин  Триград 73105.20.86 2727 Пасище 10 
Девин Триград 73105.11.108 4975 Пасище  10 
Девин Триград 73105.20.256 12000 Пасище 10 
Девин Триград 73105.11.501 1007 Пасище 10 

 ОБЩО 4 имота    
 ЗЕМЛИЩЕ 

С. ГЬОВРЕН 
    

 
Девин Гьоврен 18424.4.788 1707 Пасище 10 
Девин  Гьоврен 18424.1.529 3885 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.4.1445 1811 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.4.556 2149 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.3.1300 1648 Ливада 10 
Девин Гьоврен 18424.1.725 7837 Пасище 10 

 ОБЩО 6  имота  
 

  

 
 

ЗЕМЛИЩЕ  
С.МИХАЛКОВО 

    

Девин Михалково 48547.7.11 23786 Пасище 10 
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Девин Михалково 48547.9.3 6551 Пасище 10 
Девин Михалково 48547.14.1 4901 Пасище 10 
Девин Михалково 48547.17.1 19676 Пасище 10 
Девин Михалково 48547.26.1 64107 Пасище 10 
Девин Михалково 48547.28.37 6177 Пасище 10 
Девин Михалково 48547.28.21 1298 Ливада  10 
Девин Михалково 48547.29.10 15000 Ливада  10 
Девин Михалково 48547.30.1 45309 Ливада  10 
Девин Михалково 48547.70.17 61086 Ливада  10 
Девин Михалково 48547.79.1 22017 Ливада 10 
Девин Михалково 48547.73.3 12000 Ливада  10 
Девин Михалково 48547.115.1 27893 Ливада 10 

 ОБЩО  13 имота    
 ОБЩО ЗА 

ОБЩИНАТА  
 

73 имота 
 
 

  

 



 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

Приложение № 2 

към Решение № 32 от 15.02.2021 г. 

ПРАВИЛА 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН 

ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН 

ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на община 

Девин, съгласно чл. 37о, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ), включват: 

1. Перспективен експлоатационен план за паша. 

1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на община Девин, 

съобразено с допустимо натоварване за видовете животни. 

Вид на животните- Минимално необходима площ (ха) 

ЕРД над 24 месеца - 0,5 

ЕРД над 8-24 месеца - 0,2 

ЕРД над 2-8 месеца - 0,1 

ДРД /овце, кози/ - 0,05 

1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със 

земеделските стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване 

на пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района. 

1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските 

стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние 

и утвърждаване на животновъдството като фактор за развитие на населеното място. 

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за 

общо и индивидуално ползване. 

2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. 

2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския 

поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на 

храните (БАБХ), съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, 

определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от 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. 

2.1.2. До 01.02 на съответната година се заверява надлежно с подпис и печат 

от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) град Смолян, списък на 



всички стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на населеното място, 

като списъка съдържа информация за стопаните, броя и вида на отглежданите 

пасищни животни. 

2.1.3. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за 

общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с 

категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет 

страницата на общината в срок до 1 март. 

2.1.4. 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 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 

30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На 

правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на 

месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска 

единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в 

имоти от осма до десета категория. 

2.1.5. Правоимащите лица подават заявление по образец до кмета на 

общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в 

Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Заявленията се подават лично или по пощата и 

се регистрират в общинската администрация. 

2.1.6. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата 

за всеки кандидат площ по реда на т. 2.1.4 и разпределя имотите за всяко землище. 

При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на 

разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. 

Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при 

наличие на необходимите площи в срок до 1 май. 

2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в 

землището към разпределените по реда на т.2.1.6 имоти, съответната комисия 

извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира 

в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение 

на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от 

общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по т. 2.1.4. Разпределението 

се извършва последователно в съседното землище, община и област.  

2.1.8. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

след разпределението по т.2.1.7 в съответното и съседни землища, по заявление от 

правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.6. предоставя служебно на 

министъра на земеделието храните и горите или оправомощено от него лице 

протоколите и заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния 

поземлен фонд. 
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2.1.9. Въз основа на протоколите на комисиите по 2.1.6 и т.2.1.7 и след 

заплащане на наемната цена, кметът на общината сключва договори за наем или 

аренда по цена, определена по пазарен механизъм. Минималният срок на 

договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и 

т.2.1.3 и се регистрират в общинската служба по земеделие. 

2.1.10. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на (БАБХ). Договорите се сключват за една стопанска 

година. 

2.1.11. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.10 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. 

2.1.12. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в 

актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл.5, ал.2 

от Наредба №2 от 17.02.2015г. за критериите за допустимост на земеделските площи 

за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на 

наемна цена, съответно арендно плащане за 2 (две) стопански години от 

сключването на договора. 

2.1.13. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които 

са сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица. 

2.1.14. Масиви за ползване на пасища, мери и ливади може да се създават по 

споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на (БАБХ). Споразумението се одобрява ежегодно до 30 декември за 

следващата календарна година.  

2.2. Пасища, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо 

ползване. 

По смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

„общо ползване” на пасища и мери е традиционна практика на жителите от 

населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху 

обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече 

колективни стада. 

2.3. По смисъла на чл.37п от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, 

на собственици на пчелини, регистрирани по реда на чл.8 от Закона за 

пчеларството, може да се уреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд. Правото на ползване се учредява върху свободни 
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маломерни имоти, като се спазват изискванията на Закона за пчеларството. Правото 

на ползване се учредява без провеждане на търг, по пазарни цени, определени от 

независим оценител. 

3. Мери и пасища, предназначени предимно за косене. 

Частите от мерите и пасищата, предназначени за косене, са регламентирани в 

чл. 41, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за 

прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР за периода 2007 – 

2013 година, издадена от Министъра на земеделието и храните. 

3.1. Косенето в пасищата да се извършва след 15 юни, максимум две коситби 

годишно, стандартите за добро екологично и земеделско състояние на поземлените 

имоти. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се 

започва от средата към периферията. 

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците. 

4. Прокари за селскостопански животни до местата за паша и 

водопоите. 

4.1. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и 

водопоите да се ползват съществуващите прокари и полските пътища. 

5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и 

пасищата 

1. Условия за опазване и поддържане на пасищата: 

1. 1.За почвения слой не се допуска: 

а. нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, 

камъни, почва, разораване; 

б. преминаването и движението с моторни превозни средства в самото 

пасище;  

в. едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място 

за едновременно пашуване и за водопой ; 

2.1. За биологично разнообразие – опазване и поддържане на 

местообитанията при паша, не се допуска: 

а. паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това 

места; 

б. унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, 

сеч, промени в ландшафта; 

в. оставянето на пашуващите животни без надзор; 

г. внасяне на неприсъщи видове – засяване на култивирани растения в 

границите на пасището; 

д. внасянето на неразрешени минерални торове за подобряване на тревата; 

е. не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището; 

ж. собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на 

битовите отпадъци извън пасището; 
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з. опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с 

цел предизвикване нов подраст; 

и. поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за 

водопой –чешми, корита и други. 

6. Ветеринарна профилактика. 

Собствениците на пасищни селскостопански животни при осъществяване на 

дейността си са длъжни да спазват изискванията на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите нормативни актове. 

7. Мери и пасища, предназначени за изкуствени пасища 

При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за 

изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески. 

8. Построяване на навеси 

Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията 

на Наредба № 19/ 25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна на 

предназначението им. 

9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни 

комплекси 

Да не се допуска едновременното струпване на големи стада с животни на 

едно и също място за едновременно пашуване и за водопой .  

10. Охрана 

Охраната на наетите мерите и пасищата от общински поземлен фонд е 

съответно за сметка на ползвателите. При необходимост и с цел превенция на 

пътнотранспортни произшествия, ползвателите имат право да поставят леки огради 

или електро пастири, като за тези си действия уведомяват кмета/кметския наместник 

на съответното населено място. 

11. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от 

конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други 

физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на 

общината 

Слой „Постоянно затревени площи“ е нормативно определен в Закона за 

подпомагане на земеделските производители и въвежда забрана за преобразуването 

и разораването от земеделските стопани на постоянно затревените площи, включени 

в слоя. 

Всеки ползвател на общински пасища, мери и ливади е длъжен да: 

11.1. Спазва забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване 

на съответната защитена зона по Натура 2000; 

11.2. Спазва режимите, разписани в плана за управление на защитената зона 

по Натура 2000 след утвърждаването му по реда на Наредбата по чл. 28, ал. 2 от 

Закона за биологичното разнообразие; 

11.3. Спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние 



 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

Приложение № 3 

към  Решение №32 от 15.02.2021 г. 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША  

НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 ГОДИНА 

I. ОСНОВАНИЕ 

Настоящият годишен план за паша за 2021/2022 стопанска година е 

разработен на основание чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). Същият се предоставя и актуализира ежегодно, внася се 

за разглеждане и приемане с решение на Общинския съвет с мнозинство от общия 

брой на съветниците. 

II. ОБХВАТ 

Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите, пасищата и 

ливадите от Общински поземлен фонд в населените места на територията на община 

Девин, като определя размера и местоположението за общо и за индивидуално 

ползване, както и правилата за ползването им на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т. 2 

от ЗСПЗЗ. Обявява се на интернет страницата на общината. 

III. ЦЕЛ 

Целта на годишния план за паша на община Девин е да се подобри 

стопанисването, контрола и реда за ползването на мери, пасища, ливади- общинска 

собственост, да се повиши положителното въздействие върху околната среда и 

спазвайки добрите селскостопански практики да се създадат по-добри условия за 

развитие на животновъдството. 

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И 

ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД /ОПФ/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ДЕВИН 

Мерите и пасищата, включени в списъка по Приложение № 1 са имоти, 

възстановени на община Девин с решение на Общинската служба земеделие, в 

съществуващи стари реални граници по план за земеразделяне и включени в  

Протоколни решения по землища, като са определени имотите за общо и 

индивидуално ползване на територията на общината. 

V. СПИСЪК С ДАННИ НА ЗЕДЕМЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ИЛИ ТЕХНИ 

СДРУЖЕНИЯ, ОТГЛЕЖДАНИТЕ ОТ ТЯХ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ, НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН 

На основание чл. 37о, ал. 5 и ал.6 от ЗСПЗЗ е приложен списък с данни за 

земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, 



отглежданите от тях брой и вид пасищни животни на територията на община Девин, 

съгласуван с Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. 

VI. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ 

ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

Размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите на територията 

на община Девин, както и правилата за общо и индивидуално ползване в зависимост 

от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното 

землище, се определя от Общински съвет – Девин, с решение, прието с мнозинство 

от общия брой на съветниците. 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 

НА МЕРИТЕ,ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ 

1. Общината e длъжна: 

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери, пасища и 

ливади – публична общинска собственост, за ползване от земеделските стопани, 

регистрирани като земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и 

пасищата в добро земеделско и екологично състояние; 

1.2.При недостиг на пасища, мери и ливади в дадено землище да предостави 

в съседно землище; 

1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и 

подобряване на ползването на пасища, мери и ливади; 

2. Ползвателите на пасища, мери и ливади са длъжни: 

2.1. Да ползват предоставените пасища, мери и ливади за индивидуално или 

общо ползване единствено за паша на притежаваните и регистрирани тревопасни 

животни, когато са регистрирани земеделски производители с пасищни животни; 

2.2. Да заплащат в срок годишния наем на пасищата, мерите и ливадите.  

2.3. Да поддържат в добро екологично състояние пасищата, мерите и 

ливадите, да предоставят свободен достъп на животни, отглеждани в населеното 

място. 

2.4. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане 

на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно 

стоящи или групи дървета да се извършва с разрешение от оторизираните за това 

органи. 

2.5. Да почистват постоянните пасища, мери и ливади от камъни, битови, 

строителни, промишлени и други отпадъци, от нежелана храстовидна растителност, 

както да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 

2.6. Да използват пасищата, мерите и ливадите щадящо, да районират пашата 

с оглед на опазването им; 

2.7. Да поддържат пасища, мери и ливади в добро земеделско и екологично 

състояние в съответствие с Националните стандарти, утвърдени със заповеди на 

Министъра на земеделието, храните и горите, а именно: 
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а. Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни 

тераси. 

б. Земеделските стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и 

ливади), са длъжни да поддържат минимална гъстота от 0,15 животински единици на 

хектар (ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 коситба за съответната година - до 15 

юли за равнинните райони, и до 15 август за планинските райони, включени в 

обхвата на необлагодетелстваните планински райони. 

в. Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана 

храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви 

растителни видове – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), 

айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus). 

г. За земеделски земи (затревени площи) с висока природна стойност, земите 

попадащи в националната екологична мрежа „Натура 2000“ и защитените територии, 

в зависимост от завареното положение на ливадата или пасището се разрешава да 

се оставят мозаечно разположени единични или групи дървета храсти и/или синори, 

до 20 % от общата затревена площ. 

д. Задължително е да се запазват съществуващите полски граници. 

е. Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от 

навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях. 

2.8. Да спазват ограниченията на „Натура 2000“; 

2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни със 

задължителните ваксинации и обезпаразитяване, с оглед недопускане 

разпространението на зарази и паразити;  

2.10. Да ползват имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и/или 

съществуващите полски пътища като прокари за животни до местата за паша и 

водопои. 

2.13. Да охраняват пасищата, мерите и ливадите и да не допускат 

преминаването на моторни превозни средства през тях; 

2.14. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна 

безопасност в мерите и пасища. 

2.15. Да не палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите. 

Ползвателите на земеделски земи носят отговорност за изгарянето на стърнища и 

други растителни отпадъци на земеделската земя и са длъжни да участват при 

гасенето им. 

2.16. Да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите, да 

не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди, както да не ги 

преотстъпват за ползване на трети лица. 

2.17. Да не извършват паша нощем и без пастир. Лично да съпровождат 

стадото по пътя до пасището, да се грижат за него или ангажират друго лице, което 

да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка. 
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2.18. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и 

ливадите. Построяването на навеси да съгласуват с общинската администрация, а 

мероприятията по почистване от камъни и почистване от храсти с кмета или 

кметския наместник на населеното място. 

2.19. Да не събират такса от собствениците на единични животни, независимо 

от разходите, които са направили по почистването на пасищата; 

2.20. Да не допускат торене и третирането на мерите и пасищата с препарати 

за растителна защита; 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПЛАНА 

Кмет на Община: 

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване 

и управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на 

общината, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи/ЗСПЗЗ/; 

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни 

процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;  

1.3. Изисква от кметовете на кметства и кметските наместници на населени 

места, спазването на разписаните правила по отношение ползването на мерите и 

пасищата на територията на съответното кметство /населено място/. 

2. Отдел „Икономика, развитие и туризъм“ 

2.1. Отговарят за актуализацията на плана; 

2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места 

по изпълнението на плана; 

2.3. Съвместно с юрист изготвят договорите за наем или аренда за ползване 

на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд; 

2.4. Водят регистър, публикуван на сайта на общината, на сключените 

договори и следят за спазването на техните срокове. 

2.5. Ежегодно извършват проверки по чл.37м за спазване на условията по 

чл.37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по 

сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка 

за всички регистрирани към 1 февруари на текущата година в Интегрираната 

информационна система на БАБХ: 

- Животновъдни обекти; 

- Собственици и ползватели на регистрирани животновъдни обекти; 

- Пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти 

3. Кметовете на кметства и кметски наместници на населените места: 

3.1. Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за 

определените за общо ползване общински пасища, мери и ливади. Писмено 
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уведомяват пастирите на стадата в кои пасища ще се извършва пашата на общите 

стада. 

3.2. Предоставят периодична информация на ползвателите относно 

необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасища, мери и ливади при 

настъпила промяна. 

3.3. Организират и контролират мероприятията по поддържане на пасища, 

мери и ливади в добро земеделско и екологично състояние. 

3.4. Определят местоположението на прокарите и полските пътища на 

територията на съответното землище и извършват контрол по спазването им от 

всички ползватели на пасища, мери и ливади. Списъкът се заверява от кмета или 

кметският наместник с подпис и печат и се предоставя на ползвателите на 

земеделски земи.  

IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

При изпълнение на плана общинската администрация взаимодейства с 

Общинска служба по земеделие – Девин, Областна дирекция по безопасност на 

храните – Смолян. Взаимодейства и с регистрираните сдружения и асоциации на 

територията на Община Девин. 

X. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 

Приходите от наемните и арендните плащания за ползване на пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд постъпват в приход на бюджета на общината, 

съгласно чл.37к, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

и се разходват по решение на Общинския съвет. 

Финансиране по проекти. 

Общинската администрация и/ или ползвателите на пасища, мери и ливади 

могат да кандидатстват по европейски програми за подпомагане по схемата за 

единно плащане на площ с цел подобряване екологичното им състояние. 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 33 

 от 22.02.2021 г. 

 

Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) – 

с. Лясково, община Девин, област Смолян, а именно: имот с идентификатор 

№ 44848.6495, имот с идентификатор № 44848.6.565 и имот с идентификатор 

№ 44848.6.219 

 

 

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

местната администрация, и във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закон за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 90, ал. 3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за отдаване под наем на земеделски земи – ниви от Общински 

поземлен фонд чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор № 44848.6.495 по КККР на с. Лясково, с 

площ 9410 кв. м., местност „Бодотина“, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, находяща се в землището на с. Лясково, 

община Девин, област Смолян. 

2. Поземлен имот с идентификатор № 44848.6.565 по КККР на с. Лясково, с 

площ 15996 кв. м., местност „Бодотина“, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, находяща се в землището на с. Лясково, 

община Девин, област Смолян. 

3. Поземлен имот с идентификатор № 44848.6.219 по КККР на с. Лясково, с 

площ 10898 кв. м., местност „Хърговица“, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, находяща се в землището на с. Лясково, 

община Девин, област Смолян. 

Публичният търг да се проведе след изтичането на срока на Договор № 172 от 

15.02.2016 г. за предоставянето на земеделска земя под наем от Общински поземлен 

фонд. 

II. Определя начална тръжна цена на годишния наем за имотите, предмет на 

публичния търг с явно наддаване, както следва: 
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1. За поземлен имот с идентификатор № 44848.6.495 по КККР на с. Лясково, с 

площ 9410 кв. м., местност „Бодотина“, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, находяща се в землището на с. Лясково, 

община Девин, област Смолян началната тръжна цена на годишния наем за ползване 

на имота е в размер на 237,13 лв. (двеста тридесет и седем лева и тринадесет 

стотинки). 

2. За поземлен имот с идентификатор № 44848.6.565 по КККР на с. Лясково, с 

площ 15996 кв. м., местност „Бодотина“, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, находяща се в землището на с. Лясково, 

община Девин, област Смолян началната тръжна цена на годишния наем за ползване 

на имота е в размер на 422,29 лв.(четиристотин двадесет и два лева и двадесет и 

девет стотинки). 

3. За поземлен имот с идентификатор № 44848.6.219 по КККР на с. Лясково, с 

площ 10898 кв. м., местност „Хърговица“, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, находяща се в землището на с. Лясково, 

община Девин, област Смолян началната тръжна цена на годишния наем за ползване 

на имота е в размер на 287,71 лв. (двеста осемдесет и седем лева и седемдесет и една 

стотинки). 

III. Срокът за отдаване под наем на посочените в т. I земеделски земи е 5 (пет) 

стопански години. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

22.02.2021 г., Протокол № 2, т. 21, ДЗО – 38/15.02.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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