
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 46 

от 01.04.2021 г. 

Даване на съгласие за отдаване под наем на имот общинска собственост – 

сграда за ретранслатор, с. Стоманево, общ. Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл.19, ал.1, 

чл.30, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за отдаване под наем без търг и конкурс на сграда с 

идентификатор 69465.3.53, местност „Стара махала” по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри на с. Стоманево, със застроена площ 48 кв. м., предназначена 

за телекомуникационни дейности, с адрес: област Смолян, община Девин, с. 

Стоманево, актувана с Акт за общинска собственост (АОС) № 1535 от 04.06.2009 г.; 

вид собственост: общинска частна, на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831642181, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 

1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 115И, с месечна наемна цена, в 

размер на 400 (четиристотин) лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка за 

отдаване под наем от лицензиран оценител, за срок от 10 (десет) години.  

2. 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 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 1, ДЗО – 7/15.01.2021 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 № 47 

от 01.04.2021 г. 

Даване на съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, 

нереализирана улица от о.т.897, през о.т.898, о.т.899 до о.т.900 в рамките на 

ПИ 20465.506.627, сключване на предварителни договори за обособяване на 

нова улична регулация и изменение на урегулираните поземлени имоти УПИ 

II- 411, УПИ III-410, УПИ IV-409 и поземлените имоти ПИ 20465.506.409, ПИ 

20465.506.410, ПИ 20465.506.411, в кв. 129, гр. Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 11, чл. 40, ал. 2, т. 3 и чл. 

21, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

устройство на територията   

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Обявява за частна общинска собственост нереализирана улица от о.т.897, 

през о.т.898, о.т.899 до о.т.900, част от ПИ 20465.506.627 в кв. 129, по Подробен 

устройствен план (ПУП) на гр. Девин, с площ 243 кв.м. 

2. Включва в раздел III „Замяна” на Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2021 г., част от имот 20465.506.627 с площ 

156 кв.м. 

3. Дава съгласие за сключване на предварителни договори за замяна на 

следните общински имоти: 

3.1. Част от имот – общинска собственост, с идентификатор 20465.506.627, с 

площ 65 кв.м., участващ в имот с проектен идентификатор 20465.506.5 по 

Кадастрална карта и кадастрални регистри (КК и КР) на гр. Девин с цена 1177 лв. с 

ДДС, за имот с проектен идентификатор 20465.506.4, с площ 90 кв.м., образуван от 

имот 20465.506.411, собственост на Виктор Руменов Баргански, Маргарита Викторова 

Лишева, Виктор Руменов Сакалийски и Стоянка Костадинова Барганска, с цена 1629 

лв. с ДДС. Община Девин не доплаща разликата в цената. 

Приобретателите Виктор Руменов Баргански, Маргарита Викторова Лишева, 

Виктор Руменов Сакалийски и Стоянка Костадинова Барганска да заплатят 2.6% 

местен данък върху стойността на по-скъпия имот в размер на 35.30 лв. 

3.2. Част от имот – общинска собственост, с идентификатор 20465.506.627, с 

площ 91 кв.м., участващ в имот с проектен идентификатор 20465.506.2 по КК и КР на 

гр. Девин с 91/210 идеални части и цена 1647 лв. с ДДС за имот, с проектен 
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идентификатор 20465.506.3, с площ 68 кв.м, образуван от имот 20465.506.410 

собственост на Владимир Стефанов Митев, с цена 1231лв. с ДДС.  

В уравнение на дяловете Владимир Стефанов Митев да заплати на Община 

Девин разликата в цената на имотите от 416 лв. с ДДС, както и 2.6% местен данък 

върху стойността на по-скъпия имот 35.68лв. 

3.3. След влизане в сила на плана кметът на община Девин да сключи 

окончателни договори за замяна. 

4. 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 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 2, ДЗО – 11/15.01.2021 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 № 48 

от 01.04.2021 г. 

 

Продължаване срока на действие на Разрешително № 31610011 от 

21.04.2011 г. за водовземане на минерална вода от находище Беденски бани, 

община Девин, област Смолян на „Орфей хотел” АД 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, § 133, ал. 9 от Преходни и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

водите, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква а), предложение второ, във връзка с чл. 

78, ал. 2 и чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за водите,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Продължава срока на действие на Разрешително № 31610011 от 21.04.2011 

г. за водовзмемане на минерална вода от съществуващо водовземно съоръжение 

Шахтов кладенец, с титуляр „Орфей хотел” АД, със седалище и адрес на управление – 

гр. Девин, ул. „Цветан Зангов” № 14, в имот УПИ VI, кв. 43 по плана на гр. Девин, 

община Девин, област Смолян, с разрешен годишен обем 4 073 куб. м/годишно, до 

21.04.2031 г. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 3, ДЗО – 41/24.02.2021 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 № 49 

от 01.04.2021 г. 

 

Отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински 

детски комплекс, гр. Девин /ЦПЛР-ОДК/ за 2020 год. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 20 , във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Отчета за дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие 

– Общински детски комплекс, гр. Девин за 2020 год., съгласно приложението. 

 
 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 4, ДЗО – 46/01.03.2021 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 № 50 

от 01.04.2021 г. 

 

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Девин за 2020 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план 

за развитие на община Девин за 2020 г. и Таблица с индикатори за наблюдение и 

въздействие, съгласно приложенията. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 5, ДЗО – 47/01.03.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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                   ГОДИШЕН ДОКЛАД 
 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН  
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2020 ГОД. 

 
 
 

Общинският план за развитие  на община Девин за периода 2014 – 2020 година е 

основен документ за формирането на цялостна, средносрочно ориентирана и ресурсно 

обезпечена политика за управление на базата на местните приоритети и интересите на 

гражданите. 

Общинският план за развитие /ОПР/ на Община Девин е разработен в съответствие 

с инструментариума, техниките и технологията на стратегическото планиране.  С него се 

покрива плановия хоризонт за развитие на Общината за периода 2014 - 2020 година 

Наред с това той е свързан пряко със стратегическите планове и програмни документи за 

регионално развитие, разработвани на национално и областно равнище. 

В него е определена визията, средносрочните цели, приоритети и мерки за 

развитие, като са отчетени специфичните характеристики и потенциалът на общината, 

установени на базата на анализираните проблеми и потребности на територията, 

природните, икономическите, социалните и културноисторическите й дадености, и 

възможностите за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на местно 

ниво. 

Принципите, на които се базира Плана за развитие са изцяло подчинени на 

принципите на балансираното развитие на политиката на Европейския съюз за регионално 

развитие - единен подход; концентрация на ресурсите; партньорство, публичност и 

прозрачност, допълняемост на финансирането, координация на дейностите, съгласуваност  

на политиките, инструментите и дейностите, спазване на законовата и подзаконова 

нормативна уредба на страната и регулациите на Европейския съюз. 

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР съдържа информация за 

постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за 

развитие въз основа на индикаторите за наблюдение. 

 

НАСЕЛЕНИЕ, СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

Възрастовата  структура  на  населението  е  от  регресивен  тип.  Запазва се 

тенденцията за намаляване броя на населението. През последните години демографската 

характеристика на населението на територията на община Девин е отрицателна, което се 

дължи на отрицателния естествен и механичен прираст. 

Към 15.12.2020 година по данни от ГД ГРАО населението на Девин по постоянен 

адрес е 6807 души, а в селата – 5619.  
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        Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес 

                   област СМОЛЯН община ДЕВИН 

 
--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.ДЕВИН                 |       6807|       6220|       5765| 

|С.БЕДЕН                  |        349|        313|        283| 

|С.БРЕЗЕ                  |        429|        352|        328| 

|С.ВОДНИ ПАД              |          6|          6|          1| 

|С.ГРОХОТНО               |        984|        873|        852| 

|С.ГЬОВРЕН                |        960|        821|        803| 

|С.ЖРЕБЕВО                |         83|         74|         71| 

|С.КЕСТЕН                 |         74|         65|         61| 

|С.ЛЯСКОВО                |        660|        628|        576| 

|С.МИХАЛКОВО              |        239|        246|        206| 

|С.ОСИКОВО                |        329|        253|        244| 

|С.СЕЛЧА                  |        556|        503|        446| 

|С.СТОМАНЕВО              |        257|        219|        194| 

|С.ТЕШЕЛ                  |          1|          0|          0| 

|С.ТРИГРАД                |        655|        527|        501| 

|С.ЧУРУКОВО               |         37|         39|         32| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |      12426|      11139|      10363| 

 

Естествен прираст 

Промените в двата активни демографски процеса раждаемост и смъртност се 

синтезират във величината естествен прираст, който от дълги години е отрицателен. 

  

Структура на населението 

Рязко се влошава структурата на населението по възрастови групи. Трайна 

тенденция е демографско остаряване на населението.  Влошава се съотношението между 

населението в трудоспособна и нетрудоспособна възраст. По данни на НСИ към 

31.12.2019г. в община Девин 57,58 % от населението е в трудоспособна възраст. 

Превишава процента на жените над мъжете. 
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НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАДТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ* КЪМ 31.12.2019 Г.  

община Девин Общо в т.ч. градове 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

Девин 10 696 5 123 5 573 5 927 2 782 3 145 

Под трудоспособна 

възраст 

1 195 597 598 744 369 375 

В трудоспособна възраст 6 159 3 343 2 816 3 512 1 832 1 680 

Над трудоспособна 

възраст 

3 342 1 183 2 159 1 671 581 1 090 

                                                                                           *по данни на НСИ 

БЕЗРАБОТИЦА 

По данни на Дирекция „Бюро по труда“- гр.Девин средномесечното равнище на 

безработицата за 2019 г. е 11,8%, а средномесечното равнище на безработица през 2020г. 

е 15,09%. Средномесечният брой на безработните лица за 2020 г. се е увеличил спрямо 

2019 г. с 200 лица. 

ПОКАЗАТЕЛИ Стойност 
Средномесечен брой безработни през 2020 г. 928 
Средномесечно равнище на безработица през 2020 г./%/ 15,09% %% 
Брой безработни към 31 декември 2020 г. 809 
Равнище на безработица към 31 декември 2020 г./%/ 13,15% 
Обявени СРМ: 489 
- на първичен пазар 383 
- по програми и мерки за заетост 106 
Брой лица устроени на работа на първичен пазар 777 
Брой на включени безработни лица в програми за заетост и обучение в т.ч. 106 
- Работодатели от реалния сектор 6 
- Работодатели от публичния сектор 100 
Брой включени безработни лица в насърчителни мерки за заетост в т.ч. 1 

- Работодатели от реалния сектор 1 

- Работодатели от публичния сектор 0 
Брой на безработните лица с осигурена заетост по Оперативни програми 29 

- Работодатели от реалния сектор 29 

- Работодатели от публичния сектор 0 

Брой включени безработни лица в  Професионално обучение 42 

   

ОБРАЗОВАНИЕ:  

Мрежата от общински учебни заведения се състои от 4 детски градини, 5 
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основни училища, 1 Средно училище,  1  Професионална гимназия и 1 Ученическо 

общежитие. Към ДГ „Изворче” – гр. Девин функционира една целодневна група в кв. 

Настан, а към ДГ „Радост” – с.Гьоврен функционира 1 целодневна детска група в 

с.Триград. СУ „Христо Ботев” – гр. Девин е средищно училище, тъй като в него се обучават 

ученици от  закритите училища в общината. През 2020 г. са закрити две основни училища 

- в с.Селча и с.Осиково. Учениците се обучават на място, по местоживеене от учител, 

назначен към СУ «Христо Ботев», гр. Девин. 

Таблица: Образователна структура в община Девин за 2019/2020 година 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Общият брой на земеделските стопани в община Девин е 170, като 206 са 

участниците в Национални схеми за подпомагане. Поземленият фонд на община Девин е 

структуриран, както следва: 

 

 

 

Землище 

 

Необра-

ботваеми 

земи 

(дка) 

 

 

Ниви 

(дка) 

 

Ливади 

(дка) 

 

Пасища 

мери 

(дка) 

 

Общо 

(дка) 

Девин с кв. Настан 96,242 3726,186 7672,976 11226,224 22721,628 
Грохотно 15,066 812,651 1708,574 1446,971 3983,262 
Беден  1200,893 5578,612 8300,635 15080,140 
Брезе 2,576 2270,750 2707,797 9363,567 14344,690 
Гьоврен 10,939 874,747 1525,773 2608,039 5019,498 
Кестен  367,822 1269,389 3545,735 5182,946 
Лясково 10,893 7118,767 2654,323 6651,101 16435,084 
Михалково 21,663 943,704 1035,016 1788,705 3789,088 
Селча 131,112 1926,860 1039,974 3980,039 7077,985 
Стоманево 43,068 400,623 759,970 1087,416 2291,077 
Триград със землищата 

на селата Водни пад 

и Жребево 

218,424 931,327 4634,992 8851,583 14636,326 

Осиково 50,701 1129,483 1481,807 6461,912 9123,903 

 

 

Учебни заведения 

 

 

Детски 

градини 

Общообразователни училища и 

професионални гимназии 

/ІІІ степен/ 

/дневна, самостоятелна и задочна 

форма на обучение/ 
Учебни заведения 4 7 

Учители  25,25 119,60 

Учащи се 275 888 
Паралелки/Групи 15 55 
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Чуруково 85,898 805,196 530,544 2061,583 3483,221 
ОБЩО 696,582 22509,009 32559,747 67373,51  123168,8  

 

ТУРИЗЪМ 

През 2020 година са  категоризирани нови 6 места за настаняване и 4 заведения за 

хранене и развлечения. През 2020 г. поради наложените ограничения, свързани с 

пандемията от COVID-19, е налице спад на туристопотока. Броят на туристите за 2020 г. е 

34 863 души. Броят на реализираните нощувки през 2020 г. е 70 382,  в т.ч. чужденци              

3 297 броя. Приходите от реализирани нощувки през 2020 г. възлизат на 40 240 лева. 

През разглеждания период 1426 чужденци са посетили община Девин.  

 

Приоритет 1: „Повишаване конкурентноспособността на местните 

икономически дейности за подобряване на жизнения стандарт, постигане на 

устойчивата заетост и по – високи доходи на населението“ 

Специфична цел 1.1: Балансирано развитие на традиционни отрасли и 

насърчаване на сътрудничество между производителите 

 

Мярка 1.1.1: Стимулиране на развитието, разширяването и 

популяризирането на традиционни стопански дейности при използване на 

местните ресурси 

Община Девин има изградени традиции в селското и горското стопанско, 

дървообработването и занаятчийството. Първата мярка към приоритета включва дейности, 

които целят създаване на творчески работилници и интерактивни експозиции за 

стимулиране на занаятите, развитие на екологосъобразно селско стопанство, подпомагане 

на алтернативни форми на заетост чрез разкриване на бази за култивирано отглеждане на 

билки, плодове и зеленчуци. 

Мярка 1.1.2: Насърчаване сдружаването на местни производители 

Насърчаване на кооперирането между местни и чуждестранни предприятия чрез 

подпомагане на клъстерирането и предоставянето на подкрепа за веригите на доставките в 

случаите на привличане на стратегически инвеститори е основна крачка към създаването 

на конкурентна среда в производството. 

Специфична цел 1.2: Подкрепа за подобряване на бизнес средата и 

повишаване на конкурентноспособността на малкия и среден бизнес 

През 2020 г. фирмите от малкия и среден бизнес са се възползвали от 

възможностите за европейско финансиране за реализиране на идеите си и  повишаване на 

конкурентноспособността си. През отчетния период са изпълнявани следните проекти: 

1. „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване 

на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

Бенефициент 
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120599619 "Вида Сервис-2006" ООД 

Източник на финансиране 

ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство 

Дата на сключване на договора/заповедта 

06.08.2020 

Дата на стартиране 

06.08.2020 

Дата на приключване 

06.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

2. „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и 

аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

Бенефициент 

831645291 "П.А.Л. - БГ" ЕООД (Цех за рибопреработка) 

Източник на финансиране 

ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство 

Дата на сключване на договора/заповедта 

12.10.2020 

Дата на стартиране 

12.10.2020 

Дата на приключване 

12.02.2021 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

Сключен 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

3. „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване 

на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

Бенефициент 

831645291 "П.А.Л.-БГ" ЕООД (стопанство Девин-2) 

Източник на финансиране 

ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство 
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Дата на сключване на договора/заповедта 

26.10.2020 

Дата на стартиране 

26.10.2020 

Дата на приключване 

26.02.2021 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

4. „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

202178352 АГЕНЦИЯ ЗА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ ЕООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

11.08.2020 

Дата на стартиране 

11.08.2020 

Дата на приключване 

11.11.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

5. „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване 

на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

Бенефициент 

121569109 АГРОТЕКСИМ ЕООД 

Източник на финансиране 

ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство 

Дата на сключване на договора/заповедта 

18.08.2020 

Дата на стартиране 

18.08.2020 
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Дата на приключване 

18.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, с.Беден 

 

6. „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

201808008 АРМАНДО - 61 ЕООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

30.09.2020 

Дата на стартиране 

30.09.2020 

Дата на приключване 

30.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

7. „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

204491940 АЦИД ООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

09.09.2020 

Дата на стартиране 

09.09.2020 

Дата на приключване 

09.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 
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В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

8. „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

200552342 БОРНИК ФУУД ЕООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

14.09.2020 

Дата на стартиране 

14.09.2020 

Дата на приключване 

14.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

9. „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

120502303 ЕТ АНЖЕЛ-Г ГОРАН КАМЕНОВ 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

30.09.2020 

Дата на стартиране 

30.09.2020 

Дата на приключване 

30.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 
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България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

10.  „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

Бенефициент 

120502303 ЕТ АНЖЕЛ-Г ГОРАН КАМЕНОВ 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

15.12.2020 

Дата на стартиране 

15.12.2020 

Дата на приключване 

15.06.2021 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин 

 

11.  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

120506006 ЕТ СЕВДА-П - СЕВДАЛИНА ПАВЛОВА 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

14.09.2020 

Дата на стартиране 

14.09.2020 

Дата на приключване 

14.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 
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12.  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

120615945 КЕМИКОМ ООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

04.08.2020 

Дата на стартиране 

04.08.2020 

Дата на приключване 

04.11.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

13.  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

200351745 КЕСТЕН ФАМИЛИ РЕЗОРТ ЕООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

17.07.2020 

Дата на стартиране 

17.07.2020 

Дата на приключване 

17.10.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, с.Кестен 

 

14.  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 
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204280637 Кисьова - 87 ЕООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

28.09.2020 

Дата на стартиране 

28.09.2020 

Дата на приключване 

28.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

15.  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

205102687 Маунтин ММ ЕООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

30.09.2020 

Дата на стартиране 

30.09.2020 

Дата на приключване 

30.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

16.  „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване 

на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

Бенефициент 

831645291 П.А.Л. - БГ ЕООД (стопанство Девин--3) 

Източник на финансиране 

ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство 
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Дата на сключване на договора/заповедта 

07.10.2020 

Дата на стартиране 

07.10.2020 

Дата на приключване 

07.02.2021 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

17.  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

120067107 ПЕТРОЛ КОМЕРС ООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

01.09.2020 

Дата на стартиране 

01.09.2020 

Дата на приключване 

01.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

18.  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

205536018 РАЯ МЛ-08 ЕООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

30.09.2020 

Дата на стартиране 

30.09.2020 
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Дата на приключване 

30.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

19.  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

205553940 СЕНАТОР СПЕД ООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

25.09.2020 

Дата на стартиране 

25.09.2020 

Дата на приключване 

25.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

20.  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

120599544 СКОРПИО ОЙЛ ООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

25.09.2020 

Дата на стартиране 

25.09.2020 

Дата на приключване 

25.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 
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В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, с.Грохотно 

 

21.  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

201285134 СТЕФАНИТРАНС 1 ЕООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

29.09.2020 

Дата на стартиране 

29.09.2020 

Дата на приключване 

29.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

22.  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

205066013 СУПА МУПА ООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

20.08.2020 

Дата на стартиране 

20.08.2020 

Дата на приключване 

20.11.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 
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България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

 

23.  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

203516885 ХОРЛОГ ООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

02.09.2020 

Дата на стартиране 

02.09.2020 

Дата на приключване 

02.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, с.Триград 

 

24.  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

Бенефициент 

200141960 ЮРИТРАНС ЕООД 

Източник на финансиране 

ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 

Дата на сключване на договора/заповедта 

14.09.2020 

Дата на стартиране 

14.09.2020 

Дата на приключване 

14.12.2020 

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП 

В изпълнение (от дата на стартиране) 

Местонахождение 

България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), 

Смолян (BG424), Девин, гр.Девин 

/Източник: ИСУН 2020/ 
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Мярка 1.2.1: Привличане на стратегически инвестиции 

Мярката е насочена към разширяване и изграждане на нови бизнес контакти, 

участие и организиране на бизнес форуми и срещи. Оформяне и изготвяне на съгласуван с 

бизнеса и неговите очаквания и разбирания „Инвестиционен профил на община Девин”, 

който ще предоставя подробна информация за потенциалните инвеститори. 

Мярка 1.2.2: Подкрепа за местния малък и среден бизнес 

В тази мярка се предвижда извършването на анализ на нуждите, проблемите и 

възможностите за подкрепа и създаване на условия за малкия и среден бизнес от страна 

на общината. 

Мярка 1.2.3: Насърчаване на предприемачеството, стартиране и развитие 

на икономически дейности в нови МСП 

Обхватът на дейностите, адресиращи тази мярка, включва подкрепа за създаване на 

нови микро- и малки фирми в района на община Девин. Ще се насочат усилия за 

създаване на нова предприемаческа култура и насърчаване на предприемачеството сред 

уязвимите групи на пазара на труда, включително и социалното предприемачество за 

безработни лица, хора с увреждания и лица от групи в неравностойно положение. 

Специфична цел 1.3: Развитие на местната икономика чрез осигуряване на 

транс – гранично, транс – национално и европейско сътрудничество 

 

Мярка 1.3.1: Стимулиране на транс – граничното, европейско и транс – 

национално икономическо сътрудничество 

С тази мярка се цели да се развие сътрудничество за европейско териториално 

сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството за постигане на 

икономически цели от общ интерес, както и развитие на бизнес мрежите. Мярката е 

насочена към реализиране на проекти, които имат транс-граничен, европейски и транс-

национален характер. Необходимо е придобитият опит в тази насока да продължи да бъде 

надграждан, чрез работа в мрежа с други общини за обмен на добри практики и 

информация. Основната цел на подробно сътрудничество е изграждането на виртуална 

платформа, където организации и институции на територията на общинна Девин и други 

общини да споделят и ползват взаимно своя икономически опит обменят идеи и планове за 

по-доброто използване на финансова помощ от Европейския съюз. 

Приоритет 2: „Повишаване конкурентноспособността на местните 

икономически дейности за подобряване на жизнения стандарт, постигане на 

устойчивата заетост и по – високи доходи на населението“ 

Специфична цел 2.1: Балансирано развитие на туристическия продукт по 

цялата верига на туристическото обслужване 
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Мярка 2.1.1: Създаване трайно конкурентно предимство пред общини със 

сходни природни дадености чрез разработване на отличителен туристически 

продукт 

Тази мярка предвижда разработване на отличителен и ярък за даденостите на 

община Девин туристически продукт, който е основан на високи конкурентни предимства. 

 

Специфична цел 2.2: Насърчаване устойчивото развитие на разнообразни 

форми на туризъм 

 

Мярка 2.2.1: Подкрепа за развитието на различни видове туризъм и 

туристически атракции 

 

Мярка 2.2.2: Популяризиране на природни и културно – исторически 

ценности 

Наличието на значително културно богатство на територията на община Девин 

създава необходимост от редица инвестиции за опазване и популяризиране на културно-

историческото наследство. Предвижда се предимно извършването на ремонти и 

оборудване с компютърна техника, осигуряване на средства за културния календар на 

общината.  

Разширяване на контактите с културни институции – за включване на гр. Девин като 

домакин на национални и международни културни прояви. Насърчаване на 

предприемачеството в сферата на културата и обвързване с културен туризъм. Създаване 

на партньорства между общинската власт, културните институции, неправителствения 

сектор и бизнеса за насърчаване на художественото творчество и обогатяване на 

културния календар на общината. Повишаване на квалификацията на заетите в сферата на 

културата и оказване на подкрепа и възможности за подобряване дейността на 

самодейните състави. Запазване на традиционни изяви и дейности с насока фолклорно 

богатство и идентичност и популяризиране на добри практики по отношение на 

съществуващите културни събития с дългогодишна традиция.  

 

Световната пандемия от COVID-19 се отрази негативно в община Девин.  

През 2020 г. са организирани и проведени следните значими за община Девин  

инициативи: 

ü Фестивал „Чуйте Девин“ 

ü 108 години от Освобождението на Девин и региона 

 

Специфична цел 2.3: Създаване на условия за привличане на стратегически 

инвеститори в сектор туризъм 
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Мярка 2.3.1: Комплексно маркетингово представяне и реклама на общината 

Мярката има за цел да разработи конкретна маркетингова стратегия за развитие и 

популяризиране на предимствата и възможностите, които община Девин притежава в 

сферата на туризма. 

Община Девин участва в най-важното събитие в календара на туристическата 

рекламна индустрия в България - Международна туристическа борса „ВАКАНЦИЯ И СПА 

ЕКСПО” 2020 г. в гр.София, където взе участие, чрез съвместен щанд на туристическия 

район „Родопи”, заедно с още шест общини: Брацигово, Баните, Ардино, Смолян, 

Маджарово, Чепеларе. В експозицията на националното културно-туристическо 

наследство, Девин представи своите възможности за развитие на балнеологичните 

центрове, местата за отдих и туризъм, съчетани с културно-историческото наследство на 

града и съседните селища.  

Приоритет 3: „Повишаване качеството на човешките ресурси и насърчаване 

на социалното включване, равнище на заетост и доходи в община Девин“ 

 

Специфична цел 3.1: Осигуряване на повече възможности за равен достъп 

до образование и повишаване на образователното равнище на населението 

 

Мярка 3.1.1: Създаване на условия за достъп до по-качествено 

образование, вкл. на маргинализирани групи 

 

Мярка 3.1.2: Намаляване броя на учениците преждевременно напускащи 

училище 

Намаляването на преждевременно напускащите училище е основна предпоставка за 

постигане на приобщаващ растеж. Тази мярка е насочена конкретно към всички ученици 

на територията на община Девин. Цели се задържането им в училище и оказване на 

подкрепа за завършване на тяхното образование. Ще се осъществява чрез организиране 

на обучителни семинари, насочени към учители и директори на училища, на които ще 

бъдат обучавани как да помагат на деца, които под въздействието на негативни фактори 

са заплашени от изпадане от системата на образование. Дейностите включват още 

разработване на програми за привличане и задържане на децата в училище, съобразно 

особеностите на местните условия, както и предоставяне на повече възможности за 

дистанционно (Интернет) обучение. 

 

През отчетния период екипът на Центъра за обществена подкрепа беше изправен 

пред предизвикателството на пандемията от Ковид-19. След обявеното извънредно 

положение в страната,  акцентът  в работата на специалистите от ЦОП беше в това как да 
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се създадат условия за високо качество на предоставяне на социални услуги, консултации, 

терапия, обслужване с потребителите и партньорство с организации и институции на 

местно ниво, за да не се прекъсва създадената доверителна връзка с потребителите на 

ЦОП. 

 

За периода 01. 01. 2020 год. – 31.12.2020 год. утвърденият капацитет на ЦОП гр. 

Девин е 30 потребителя. Средно месечно са реализирани социални услуги за 28 деца и 

техните семейства с издадени направления от отдел “Закрила на детето” към Дирекция 

“Социално подпомагане” Девин, потребители насочени от други институции имащи 

отношение към децата, както и самозаявили се потребители. 

През 2020 год. услугите на ЦОП гр. Девин са ползвали 46 деца и техните семейства. 

Новопостъпилите деца за 2020 год. са 28. 

 

 В изпълнение на мярката на 14.10.2020 година стартира проект „Успяваме заедно“ 

по Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за 

образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ -2020 г. 

Проекта е 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, живеещи в кв. 

„Забрал”. Осигурен е безплатен транспорт от и до образователните институции. На децата 

се предоставят образователни материали. 

          

Мярка 3.1.3: Насърчаване обучението и развитието през целия живот 

 

През 2020 г. в община Девин от регистрираните в Дирекция „Бюро по труда” – гр. 

Девин младежи до 29 години, са насочени 4 за участие в обучения по проект „Рестарт 

2020“ на Асоциацията на индустриалния капитал в България и целогодишно обучение по 

„Двугодишен план за обучение“ на Държавно предприятие Българо-германски център за 

обучение-Смолян. 

 

Специфична цел 3.2: Осигуряване на висококачествени и разнообразни 

социални, здравни и образователни услуги 

 

Мярка 3.2.1: Модернизация и технологично обновление на базите на 

образователни и спортни институции и юридически лица с нестопанска цел 

От решаващо значение на национално и местно ниво е да се инвестира в 

качеството, конкурентоспособността и ефективността на образованието, което зависи до 

голяма степен от условията за преподаване – т.е неговата инфраструктура. 
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Необходимостта от повишаване на авторитета на училището като образователна 

институция е процес, който изисква изграждането на имидж на българското училище и 

подобряване на качеството на образователните услуги. Важен елемент от процеса на 

образование в българското училище е състоянието на неговата материално-техническа 

база. Мярката предвижда извършване на основен ремонт и модернизиране на сградите на 

училища и детски градини на територията на община Девин, в т.ч подмяна на дограми, 

ремонт на покриви, саниране и освежаване на фасади и др. Ще се насочат действия и към 

подобряване на инфраструктурата около училища и детски градини.  

Предоставянето на по-съвременни условия в образователната инфраструктура 

освен, че ще подобри качеството на образованието ще окаже влияние върху редуциране 

на процента на напуснали училище. По-привлекателните условия ще създадат възможност 

за провеждането на повече извънкласни занимания и ще повишат мотивацията и интереса 

у младежите да продължат своето образование. 

 

В ДГ „Здравец“ са закупени дидактични шкафчета, легла и гардеробчета за една от 

групите. Обновена е предната част на дворното пространство с комбинирано съоръжение 

за игра и детска въртележка за игри на открито, със средства осигурени от спонсорство на 

„Девин” ЕАД. В  ДГ „Изворче“ с целеви средства, отпуснати от Министерство на 

образуванието и науката се изгради плувен басейн за най-малките. Обновена е настилката 

от изкуствена трева на спортната площадка в квартал Врътлек, град Девин. В  ДГ „Катя 

Ванчева“ е извършен основен ремонт в дворното пространство на детската градина. В 

базата на филиала в село Триград е подменена дограмата в занималнята, балатум, 

осветление – дарение от родител. В град Девин, квартал Настан беше изградена 

многофункционална спортна площадка в услуга на учениците и младежите от квартала. В 

ОУ „Пейо Яворов“ е направен основен ремонт на покривното пространство на част от 

сградата. В ОУ „Гео Милев“ е ремонтирана ВиК мрежата на училището. Подменени са 

дървени врати и прозорци с ПВЦ. Извършен е цялостен ремонт на кухня със столова. 

 

Мярка 3.2.2: Повишаване на управленския, инфраструктурния и 

технологичен капацитет на здравеопазването 

В основата на тази мярка стои създаването на условия за подобряване на 

управленския капацитет, пряко отговорен за управлението и дейността на МБАЛ-Девин. В 

тази връзка се предвижда изработването на местна антикризисна стратегия за 

здравеопазване в община Девин, която да залага измерими и постижими индикатори за 

качество на предоставяната здравна помощ и да осигурява финансова стабилност на 

болничното заведение за период от три години. Дейностите по прилаганата мярка 

предвиждат и обучения на ръководния състав, свързан с управлението на болницата.  

Включват се дейности, насочени към насърчаване на сътрудничество и съвместна 

дейност между Общината и НПО по проблемите на здравеопазването, както и 
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осъществяване на съвместни дейности от системите на здравеопазване, образование и 

социална политика.  

Мярката е насочена още и към развитие на долекуването в сферата на 

балнеолечението, осигуряване на равен достъп на всеки до здравна помощ, от която се 

нуждае и възможности да води здравословен начин на живот чрез подобряване на 

качеството и достъпността на медицинските услуги. Съхраняване и разширяване на 

възможностите на МБАЛ-Девин, като се сключат договори за нови клинични пътеки. 

Мярката е насочена към създаване на условия за привличане на нови и запазване на 

съществуващите медицински кадри, осигуряване на обучение и преквалификация за тях. 

Прилагането на мярката ще осигури модернизация на медицинското оборудване със 

съвременна апаратура за бърза и качествена диагностика. 

 

Ръководството на МБАЛ Девин през 2017 г., разработи и спечели Проект за 

финансиране с наименование „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в 

първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се 

общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities  in primary health care for 

socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним „Equal2Health” 

,който се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие и Националните 

фондове на страните участнички във Втора покана за набиране на проектни предложения 

по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” 

(INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020).  

Основните дейности по този проект бяха реализирани през 2020 г., а именно:  

• Извършено е дигитализиране на съществуващото оборудване в отделението по 

Образна диагностика; 

• Доставен и пуснат в експлоатация е нов графичен рентгенов апарат; 

• Доставени и пуснати в експлоатация са и два нови висок клас ултразвукови 

апарати за диагностика, като единия от тях е и със специален трансдюсер за диагностика в 

областта на Педиатрията; 

• Доставена е медицинска апаратура с възможност за телемедицина. 

Доставената апаратура през 2020 г. е от съществено значение както за лечебното 

заведение, така и за цялото население от региона. Чрез това технологично обновяване, 

значително е подобрено качеството на диагностичния процес на пациентите, потърсили 

медицинска помощ в МБАЛ Девин. 

С цел подобряване на качеството и достъпността на медицинските услуги, както и 

разширяване дейността на лечебното заведение, през 2020 г. е доставена медицинска 

апаратура в областта на Физикалната и рехабилитационна медицина. Отчитайки 

природните дадености на района в сферата на балнеолечението, считаме че има 

неизползвани възможности и е необходимо да се предприемат действия в тази насока.  
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По отношение привличане и запазване на медицински кадри и с цел развитие на 

здравеопазването в района в тази посока е необходимо община Девин, съвместно с МБАЛ - 

Девин да предприеме по конкретни действия и ангажименти за привличане и задържане на 

медицински кадри, във връзка с нарастващия дефицит на тези специалисти. 

 

Мярка 3.2.3: Развитие социалните услуги и свързаната с тях 

инфраструктура 

Мярката включва разширяването на предоставяните към момента на територията на 

община Девин социални услуги и допълването им с допълнителни такива, делегирани от 

държавата. Основна цел е постигането на по-пълноценна грижа и реализация за 

индивидите в риск. Един от начините за постигането й е предприемането на действия за 

интегриране на услуги, които да помагат на ползвателите да водят самостоятелен живот и 

да преодолеят нуждите от социални помощи. Освен към разкриване на допълнителни 

услуги, мярката е насочена и към изграждане на необходимия капацитет за управление и 

предоставяне на социални услуги. Това условие, което ще гарантира в по-голяма степен 

качеството на предоставяните услуги.  

Мярката предвижда изграждането и функционирането на институции, които са 

предназначени за деца и възрастни с увреждания на територията на община Девин, 

създаване на условия за привличане и задържане на специализирани кадри за работа в 

тях, откриване на повече обществени трапезарии, разширяване на капацитета на Центъра 

за обществена подкрепа (ЦОП).  

Социалните услуги в общината се определят като дейности, които подпомагат и 

разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот, насочени 

към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности и 

постигане на социално включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор 

на лицата, които се нуждаят от тях. В Община Девин функционират следните видове 

социални услуги: 

ü Център за обществена подкрепа - По време на предоставянето на социални 

услуги, екипът на ЦОП гр.Девин работи за гарантиране на устойчивост на предоставяните 

услуги, с което дава своя принос за повишаване на благосъстоянието на децата и 

семействата им. Търси се цялостен подход към посрещане нуждите на семействата, 

предоставят се качествени социални услуги в мултидисциплинарен екип, развива се мрежа 

за подкрепа, инвестира се в дългосрочна положителна промяна и преодоляване на 

житейски трудности. 

ü Общностен център за деца и семейства в риск 

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване на 

бедността сред децата на община Девин чрез инвестиции в ранното детско развитие. 

Целта е да се предостави подкрепа на децата в ранна детска възраст и техните семейства 

за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, 
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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. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в 

образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред 

уязвимите групи родители, се цели да се ограничи и предаването на бедността между 

поколенията. Изпълнението на предвидените по проекта дейности ще даде възможност да 

се създаде мрежа от интегрирани услуги за ранно детско развитие.Предизвикателство 

пред специалистите през 2020г. бе подпомагане на децата и техните семейства при 

преодоляване на последиците от социалната изолация и създаване на психологическа 

готовност и нагласа за промяна на начина на живот в съответствие със здравните 

изисквания, породени от COVID-кризата. 

 

Услуга „Ранна интервенция на уврежданията” 

През отчетния период в услугата са обхванати общо 14 семейства. За три от децата 

са изготвени приключващи доклади и са изведени от програмата. През 2020г. 

потребителите, с които се работи са 14 деца със специални потребности. 

Поддържана е база данни с досиетата на потребителите - 14 бр. Съвместната работа 

между екипа на услугата и екипите на медицинските, образователни и социални структури 

на местно ниво се изразява в проведените ежемесечни срещи от социалния работник с 

лични лекари на потребители на услуги, ръководители на медицински, социални и 

образователни структури . 

Всеки месец се провеждат  домашни посещения от мобилен екип в състав:психолог, 

социален работник,логопед, рехабилитатор и педиатър. От стартиране на проекта  до края 

на  2020 г. са проведени общо 615 домашни посещения от мобилен екип. Осъществени са 

798 кинезитерапевтични занимания с деца. Организирани и проведени са общо 186 

групови консултации с родители. Проведени са общо 1355 логопедични занимания с 

децата.  

Услуга „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” 

Специалният педагог работи със 4 потребители в услугата. С родителите се 

провеждат ежемесечни индивидуални консултации във връзка с напредъка на децата по 

индивидуалната програма. Тематичните разпределения се подготвят на тримесечен период 

в зависимост от постиженията на децата. При подготвянето на тематичните разпределения 

за предстоящото тримесечие специалния педагог се съобрази с постигнатите до момента 

резултати и някои от темите са отново заложени. Предоставени до края на 2020 г. са 620 

обучителни сесии за подпомагане процеса на изграждане на социални умения и развиване 

на училищна готовност. Проведени са и 560 консултации и обучения на родители на деца с 

дефицити. При осъществяване на дейността си специалният педагог се консултира и със 

специалисти от услугата „Ранна интервенция на уврежданията”. 
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До момента в услугата са обхванати общо 13 деца. За 9 от децата са изготвени 

приключващи доклади и са изведени от услугата, поради навършване на възраст. 

Услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на 

бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, 

„Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и 

родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел 

посещаване на детската градина” 

До м. декември 2020г. в услугата са обхванати общо 354деца и 378семейства. 

Специалистите предоставят индивидуални консултации, както на децата и техните 

семейства, така и на бъдещи родители, които предстои да бъдат потребители на услугите. 

Всички специалисти ежемесечно разработват образователни и информационни 

материали и брошури по предварително подбрани теми. Всеки нов случай се коментира от 

екипа на услугата с цел повишаване качеството на предоставяните услуги. За всяко дете 

се изработва и поддържа база данни с досиета.През отчетния период специалистите са 

разработвали информационни и обучителни материали свързани със семейно планиране и 

превенция на нежелана бременност. Обхванати са почти всички представители на 

уязвимите групи, на които е предоставяна правна и здравна консултация по теми,свързани 

с повишаването на родителския капацитет.  

Услуга „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и 

дейности по превенция на заболяванията” 

До момента в услугата са включени 354 деца и техните семейства. На потребителите 

се предоставят индивидуални  консултации  за родители и за деца, домашни посещения и 

работа на терен. Дейността на екипа е свързана и с разработени планове за работа, 

графици, информационни материали.  

Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на 

училищната готовност за децата за равен старт в училище” 

През август на 2020 г. бе предоставена допълнителна педагогическа подкрепа на 

две групи от по 15 деца, на които им предстои постъпване в първи клас. През двата 

месеца децата получаваха чрез кетъринг безплатна храна за закуска и обяд по утвърдени 

менюта. В края на периода бяха проведени тържества и родителите получиха учебни 

комплекти за първи клас.Услугата е изключително високо ценена от родителите и 

интересът към нея е голям. Професионализмът на специалистите допринася за широката 

популярност на услугата. 

ü Приемна грижа 

Операция „Приеми ме 2015“ е с бенефициент Агенция за социално подпомагане в 

партньорство с общини и райони на общини. Целта е да се окаже подкрепа на процеса по 

деинституционализация на деца чрез модел за развитие на заместваща семейна грижа за 

деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца. През 2020 г. социалния 

работник по проекта е работил с 5 професионални семейства с настанени 6 деца, като 
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децата са осиновени през месец Юли 2020 г. През месец Декември има настанени нови 3 

деца в 2 приемни семейства.Към момента община Девин няма нови семейства. 

ü „Патронажна грижа“ 

По проект„Патронажна грижа в община Девин и община Доспат“ - Компонент 2 и 4 

през 2020 се предоставяха 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 ползваха както здравна услуга предоставяна от 2 медицински сестри, 

така и социална предоставяна от 12 домашни санитари. По Компонент 3 през 2020 се  

предоставяха 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). Социалната услуга е предоставяна от 14 разносвача. 

ü Услуга „Домашен помощник“ 

Услугата се предоставяше по Национална програма „Предоставяне на грижи в 

домашна среда“ на 123 потребителя. Програмата се реализира на територията на всички 

населени места в община Девин. Предоставянето на услугата е било в периода от 

24.06.2020 г. до 31.12.2020 г. 

ü Услуга „Личен асистент“ 

Услугата се предоставя по Механизъм лична помощ 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.  

ü Услуга „Обществена трапезария” 

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

2020г.“ 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.  
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Услугата бе предоставена до домовете на всеки един от потребителите, поради 

пандемичната обстановка. Всяко лице ежедневно в рамките на работните дни получаваше 

топъл обяд, включващ супа, основно, хляб и веднъж седмично десерт. 

 

Специфична цел 3.3: Противодействие и превенция на отпадането от пазара 

на труда 

 

Мярка 3.3.1: Ефективна превенция срещу отпадането от пазара на труда 

Тази мярка е насочена към ограничаване на отпадащите всяка година от пазара на 

труда в региона. Ще бъде разработена стратегия за постигане на по-добра и пълна трудова 

заетост на хората на територията на община Девин. За целта ще се наблюдава и изследва 

състоянието на пазара на труда, неговите потребности и развитие в дългосрочен план. Ще 

се изгради ефективна система от стъпки, които да противодействат на негативните 

фактори, водещи до отпадане от пазара на труда в региона. Една от тях е изграждането и 

придобиването на нови компетентности, които отговарят на търсенето на труд и 

изискванията на пазара. Ще се разработят системи за обучение, които ще регулират 

професионалната подготовка според нуждите на пазара на труда в региона, като в 

училищата ще действа програма за ранно образователно ориентиране и консултация с 

ученици, които изпитват затруднения в определяне на своето бъдещо учебно заведение и 

професия. Мярката е насочена към формулиране на ефективни стъпки, които да игнорират 

фактори, които в последствие биха оказали негативно влияние и биха довели до отпадане 

от трудовия пазар. 

 

1. 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. 

2. 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“  беше с трудова заетост до 

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

3. 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 трудова 

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

продължат да работят до края на м.март 2021 г. и 1 лице – до м.април 2021 г. 

4. 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. 



Приложение към Решение № 50 от 01.04.2021 г. 
 

 28 

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

3 месеца. 

5. 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, насочени от Дирекция „Бюро по 

труда” – гр. Девин. 

6. По Механизъм лична помощ е осигурена заетост на 81 лични асистенти. 

В подкрепа на професионалната гимназия се проведоха редица срещи с управители 

на хотели и фабрики, 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. Осигуриха 

се стипендии за ученици от ПГ „Ал. Попов“. 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. 

 

Мярка 3.3.2: Подобряване на условията на труд на работното място 

Тук се включват дейности за привеждане на условията на труд на работното място в 

съответствие с нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при 

работа и подобряване на професионалния и здравния статус на работната сила чрез 

внедряване на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и 

безопасността на работното място. 

 

Специфична цел 3.4: Оказване помощ и подкрепа на етническите 

малцинства за социално включване 

 

Мярка 3.4.1: Интеграция на маргинализирани групи 

Мярката има за цел да осигури на социално изключените малцинствени групи 

достъп до образование, здравеопазване, програми за заетост, подобряване на жилищните 

условия и др., с което да окаже противодействие на тяхната социална изолация и бедност. 

В социално-икономически аспект статусът на малцинствата е по-нисък и се характеризира 

с висок процент на безработица, занемарени битови и жилищни условия, ниска 

образователна и здравна грамотност. С изпълнението на мярката местната администрация 

ще увеличи възможността да привлича и оползотворява ресурси по програми от ЕС, които 

имат за цел да социализират, приобщят и включат малцинствените общности във всички 

сфери на обществения живот. Мярката ще реализира дейности, които ще осигурят 

предпоставки за активно участие на представителите на етническите малцинства в 

обществените процеси на територията на община Девин. Ще се изработят и приложат 

методики за ранно идентифициране и превенция на рисковете от социално изключване. 
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През 2020 г. стартира изпълнението на проект „Успяваме заедно”, финансиран от 

Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за 

образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ - 2020 

г. Проектът стартира на 14.10.2020 година със срок на изпълнение 8 /осем/ месеца. С 

изпълнение на дейностите по проекта се цели да 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. 

През 2020 година МКБППМН – Община Девин е наложила възпитателна мярка по 

ЗБППМН „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ на 5 деца от 

ромската общност. 

Със съвместна работа на МКБППМН и РУ „Полиция“ – град Девин за превенция на 

агресията в училище и противообществените прояви бяха обхванати 23 деца от ромски 

произход. 

През 2020 г. в ЦОП „Слънчо“  е работено с 19 деца от ромски етнос и техните 

семейства:  

· 19 деца са ползвали СУ „Подкрепа на деца от общността“.  

· 11 семейства са ползвали социална услуга „Подкрепа и консултиране на 

семейство от общността“. 

· 2 семейства са ползвали СУ „Обучение в добро родителстване“. 

 

Приоритет 4: „Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за 

интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда“ 

Развитието и модернизацията на инфраструктурата е от определящо значение за 

увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината. 

Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване на 

нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване на условията на живот в 

Общината и компенсиране на нейната труднодостъпност. Проектите за развитие и 

модернизация на инфраструктурата се оценяват за тяхното въздействие върху околната 

среда, което е от особена важност за прилагане принципите на устойчивото развитие. В 

този приоритет са очертани три специфични цели. 

 

Специфична цел 4.1: Изграждане и модернизиране на техническа 

инфраструктура в съответствие с европейските стандарти 

Мярка 4.1.1: Изграждане на подходяща транспортна инфраструктура (вкл. 

до туристическите обекти) 

Тази мярка предвижда изграждането на нови, реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи пътища и улични мрежи, които се намират в лошо състояние.  
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През 2020 г. е направена реконструкция и ремонт на улици в град Девин, квартал 

„Въртлек”. Извършена е рехабилитация и реконструкция на ул. „Руен”. Строителството е 

започнало на 25.09.2019 г. и е завършено на 14.02.2020 г. На 06.07.2020 г. е започнато 

строителството на обект  „Рехабилитация на Път PAZ 2044/III-377, Равногор - Нова Махала 

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

Девин-III197 от км 0+000 до км 12+500”. Извършено е доизграждане на ул. „Хан Аспарух“ 

в гр. Девин и паркинг към нея. Проектирането е възложено на 03.09.2020 г., като предстои 

завършване на обекта. Извършен е основен ремонт на тротоари по ул. „Родопи”, от о.т. 

419 до о.т. 356 и по мост на Старата върба“ в гр. Девин. Строително-монтажните работи са 

стартирали на 11.12.2020 г. и предстои завършване на обекта. Рехабилитация и 

реконструкция на улица Планинско цвете, кв. Настан, гр. Девин. Строителството е 

започнато на 21.10.2019 г. и завършено на 26.06.2020 г. Направен е основен ремонт на 

улици в следните населени места: село Лясково, село Грохотно, село Триград, село Селча 

и село Михалково. Изградена е подпорна стена и водосток за укрепване на пътя Тешел-

Триград Кестен, разклона за с. Жребово. Строителните дейности са стартирали на 

01.10.2019 г. и са завършени, но предстои приемане от държавна приемателна комисия. 

Подпорна стена по улична регулация е изградена и в село Стоманево. Строителните 

дейности са възложени на 11.08.2020 г. и предстои приключването им през 2021 г. 

 

Мярка 4.1.2: Развитие на енергийната ефективност и технологии и 

използване на възобновяеми енергийни източници 

Мярката предвижда извършването на реконструкция на остарели публични сгради и 

повишаването на тяхната енергийна ефективност. Извършване на замяна на дървени 

електрически стълбове с бетонови и изграждане на трафопостове. Тук се включват 

дейности по газифициране и изграждане на съоръжения за производство и използване на 

енергия от възобновяеми енергийни източници. 

По проект на община Девин, финансиран от Оперативна програма „Региони в 

растеж” са изпълнени строително-монтажни работи, свързани с въвеждането на 

енергоефективни мерки на две многофамилни жилищни сгради в град Девин – блок „Кольо 

Фичето 1” и „Кольо Фичето 2”.  

Специфична цел 4.2: Изграждане и модернизация на мрежите на 

екологичната инфраструктура – водопроводни и канализационни мрежи и 

съоръжения и съоръжения за третиране на отпадъци 

Мярка 4.2.1: Изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за 

питейни и отпадъчни води, модернизация и разширение на ВиК мрежата 

Мярката предвижда извършване на реконструкция, модернизация и изграждане на 

водоснабдителна и канализационна мрежа, както и пречиствателни съоръжения за 

питейни и отпадъчни води във всички населени места на територията на община Девин. 
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Там, където съществува ще се приложат мерки за подобряването на техническото й 

състояние. 

 Изградени са линейни отводнителни шахти по главна улица, от О.Т.77а до О.Т.3 в 

село Лясково. Предстои изпълнение на поръчката, финансирана по целевата капиталова 

субсидия на община Девин. 

 

Мярка 4.2.2: Подобряване на инфраструктурата и технологиите за 

третиране на отпадъци 

Дейностите са насочени към комплексно решаване на проблемите, свързани с 

отпадъците в общината. Мярката цели ограничаване на вредното въздействие върху 

здравето на хората и околната среда, като се насърчи преминаването към повторната им 

употреба, с което да се ограничи ползването на първични природни ресурси. 

Подобряването на ефективността на системата по сметосъбиране и управление на 

отпадъците е задача от първостепенно значение за общината. Подобряването на 

управлението на отпадъците ще допринесе за подобряване качеството на средата в 

малките населени места. Необходими са мерки за контрол и своевременно почистване на 

нерегламентираните сметища. Предвижда се изготвяне на морфологичен анализ на състава 

и количеството битови отпадъци, образувани на територията на община Девин. Ще се 

насочат усилия за въвеждане на метода на компостиране на битови отпадъци и 

производство на биогаз. 

През 2020 година са закупени нови кофи за съхранение на битов отпадък 120 л. – 

232 броя и контейнери с вместимост от 1 100 л. – 10 броя. 

Мярка 4.2.3: Управление на риска от природни бедствия и аварии 

Дейностите по прилагане на мярката включват изработване на планове за 

превенция и защита от:  

  Горски, полски и пожари в градска среда – осигуряване на средства за 

реализирането им;  

   Наводнения в резултат от проливни дъждове, обилни снеговалежи и скъсване на 

язовирни стени;  

  Овладяване на абразионните и свлачищните процеси на територията на 

общината чрез адекватни действия за предотвратяването им;  

    Обилни снеговалежи и обледяване;  

 Изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения 

и борба с абразия и ерозията, възстановяване и изграждане на дренажни съоръжения и 

инфраструктура.  

Поддържане на проводимостта на речните легла в урбанизираната територия, в т.ч - 

Прилагане на мерките по Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) 

изработени от Източнобеломорския басейн за град Девин 7 на брой, които са от 

изключителна важност касаещи  река Девинска. 
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Прилагането на мярката предвижда изработването на система от спешни мерки за 

преодоляване на познатите първични и вторични последици от образуването на 

наводнения. Ще бъде разработена и въведена система за наблюдение, ранно 

предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и 

населението. Ще се организират и проведат обучения на органите за управление, силите 

за реагиране и населението за реагиране при различни природни бедствия. 

През 2020 г. е имало участие на доброволното формирование в община Девин при 

ликвидиране на масивен горски пожар в землище на град Девин.  

Мярка 4.2.4: Опазване и възстановяване на природното наследство и 

биологичното разнообразие 

Тази мярка съдържа дейности по опазването и възстановяването на биологичното 

разнообразие и екосистемите на територията на община Девин. Ще се приложат дейности 

по изграждане на екологосъобразна инфраструктура на обектите, които са включени в 

Екологичната система от защитени зони в Европейския съюз „Натура 2000”, както и 

разработване на планове за управление на защитени зони и територии. Ще се изготви 

стратегия за развитие и популяризиране на природното наследство на територията на 

общината във връзка не само с опазването, но и представянето му пред по-голям кръг от 

лица. 

Специфична цел 4.3: Интегрирано пространствено развитие на територията 

 

Мярка 4.3.1: Подобряване съгласуваността между устройствено и 

стратегическо планиране на територията 

Управлението на местно ниво предполага изработване на политики за развитие и 

тяхната реализация чрез устройствено планиране. Ефективността на устройственото 

планиране зависи на първо място от адекватността на заявените в политиките за развитие 

цели и задачи и на второ място - от коректното прилагане на устройствените планове. 

Стратегическите цели и задачите са изразени с много общи понятия като осигуряване на 

устойчиво развитие на населените места, опазване на околната среда, природните и 

историческите местности, опазване на земеделските земи и природните ресурси и т.н. Тези 

общо формулирани цели и задачи, обаче се материализират в устройствените планове с 

много детайлни решения за разполагане, използване и обем на устройствените работи.  

Тук се включват дейности по поддържане на регулационните и кадастрални планове 

и специализираните карти за устройствено планиране на територията, изработване на 

общи и устройствени планове, концепция за пространствено развитие на община Девин. 

 

Мярка 4.3.2: Подобряване на модела на градско и селско развитие в 

общината 

Мярката е насочена към реализиране на инфраструктурни проекти на територията 

на община Девин, които ще постигнат физическо обновление и благоустройство и ще 
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допринесат за изграждане на привлекателна градска и селска среда. Ще се насочат 

дейности освен за подобряване на качествата на градската и селска среда, но и за 

създаване на условия за интегрирано и устойчиво градско развитие на град Девин, 

развитие на екологичен и достъпен транспорт между населените места в общината. Ще се 

реализира допълнителна добавена стойност и ще се повишат възможностите за 

привличане на повече инвестиции. 

Довършен е основния 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 са стартирали на 14.10.2019 г. и са завършени на 

02.10.2020 г. 

Приключен е ремонта и рехабилитацията на централна градска част в гр. Девин, по 

договор № Д-316 за инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР). 

Строително-монтажните работи са стартирали на 18.09.2019 г. и са приключени на 

08.09.2020 г. 

  

Приоритет 5: „Постигане на ефективно и ефикасно местно самоуправление 

с широко гражданско участие“ 

За постигане на оптимално добро управление в полза на местната общност и 

бизнеса, в рамките на приоритета ще се предприемат действия за подобряване на процеса 

на стратегическо планиране, контрол и мониторинг на местно ниво. Ще се насочат усилия 

за включване на гражданите и останалите заинтересовани страни в процеса на 

формулиране и провеждане на местните политики.  

Повишаването на ефективността и ефикасността в Община Девин ще даде 

отражение върху процеса на предоставяне услуги на гражданите и бизнеса като не само го 

подобри, но и развие спрямо съвременните и актуални изисквания в тази област.  

Опазването на околната среда, създавайки предпоставки за устойчиво и 

балансирано развитие на Общината.  

Приоритетът предвижда постигане на целите посредством реализирането на три 

специфични цели. 

 

Специфична цел 5.1: Подобряване капацитета на Общинска администрация 

за прилагане на политики за местно развитие 

 

Мярка 5.1.1: Повишаване на професионалните и ключови компетенции на 

служителите от общинската администрация 

С изпълнението на тази мярка ще се подобри на ефективността в работата на 

Общинска администрация Девин и ще се повишат на професионалните и ключови 

компетентности на служителите чрез провеждане на обучения, семинари обмяна на опит и 



Приложение към Решение № 50 от 01.04.2021 г. 
 

 34 

практики. Ще бъде укрепен капацитета на местно ниво за програмиране, разработване и 

управление на проекти, стратегии и програми. 

 

През 2020 г. 11 служители от Общинска администрация – Девин са участвали в 

обучения за  повишаване на техните професионалните умения и ключови компетенции. 

Обучения за повишаване на професионалната си квалификация са преминали и 

педагогическия персонал от Детските градини и училищата на територията на община 

Девин.  

Специфична цел 5.2: Осигуряване достъп на гражданите до по-качествени 

обществени и административни услуги и постигане на по-висока публичност и 

информираност 

 

Мярка 5.2.1: Намаляване на административната тежест за бизнеса и 

населението и оптимално изразходване на финансовите ресурси 

В тази мярка ще се анализират и оптимизират регулаторните и разрешителните 

режими за функционирането на малкия и среден бизнес. Тук ще се обърне внимание върху 

минимизирането на административните разходи по заявяването и получаването на 

документи, свързани с ежедневния живот на населението, което ще доведе до намаляване 

на средствата, заплащани от физическите лица при получаване на комплексни документи. 

 

Във връзка с намаляване на административната тежест, минимизирането на 

административните разходи по заявяването и получаването на документи, свързани с 

административното обслужване на населението периодично се актуализират бланките и 

условията за предоставяне на услугите в съответствие с нормативната уредба, които се 

отразяват в публичния административен и на интернет страницата на общината.  

На интернет страницата на администрацията е обявена на потребителите 

възможността за заявяването и получаването на услуги чрез лицензиран пощенски 

оператор. В заявленията е предвидена възможност заявителят да посочи точен адрес за 

получаване и начина за изпращане на издадения индивидуален административен 

акт/резултата от услугата чрез лицензиран пощенски оператор. Обявен е размерът на 

таксата и кога се заплаща таксата при заявяване на услугата или при извършване на 

доставката. Осигурена е възможност за извършване на електронни плащания на местните 

данъци и такси с платежна карта чрез ПОС терминални устройства. 

За услугите, които специален закон не предвижда изрично писмена форма на 

заявяване, е предоставена възможност и се прилага устно заявяване чрез попълване на 

протокол от служителя. 

При предоставянето на административни услуги се осигуряват по служебен път 

всички издавани от администрацията документи/данни, необходими за издаваните актове 

и предоставяните услуги. Служебно се набавя информация и данни от регистрите по 
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гражданска регистрация, регистъра на данъчно задължените лица, търговския регистър, 

регистър БУЛСТАТ и др. По служебен път се осигуряват и от други администрации 

документи, данни и информация, необходими за осъществяване на административното 

обслужване на потребителите.  

От 01 октомври 2020 г. е въведена нова структура на Общинска администрация – 

Девин, като е оптимизиран броя на служителите както в администрацията, така и в 

Общинско предприятие „БКС дейности” с цел намаляване на разходите, повишаване 

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

задачите. 

През 2020 г. 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. 

 

Мярка 5.2.2: Инвестиции в ИТ инфраструктура и прилагане на електронно 

управление 

Тук се включват дейности за оптимизиране и подобряване на електронното 

управление. 

Осигурена е по-голяма прозрачност в работата на общинския съвет и общинската 

администрация чрез създаване на условия за излъчване на живо на заседанията на 

общинския съвет и актуализиране на информацията на интернет страницата. Осъществена 

е мрежова свързаност между сградите, в които се помещават функция „Образование” и 

общинската администрация с вътрешната мрежа на общината, което благоприятства 

счетоводното обслужване и отчитането на дейността. Свързани са компютрите в част от 

кметствата със сървъра на МДТ.  

През 2020 г. се прилага електронен обмен на документи чрез Системата за 

електронен обмен на съобщения (СЕОС) и Системата за сигурно електронно връчване 

(ССЕВ). 

 

Специфична цел 5.3: Развитие на сътрудничество със социално-

икономическите партньори 

 

Мярка 5.3.1: Развитие на механизмите за включване на социално-

икономическите партньори в прилагането на местните политики 

Тук се включва ефективно използване на съществуващите и създаване на нови 

форми за ефективно участие на неправителствените организации и гражданите в процеса 

на стратегическо планиране и прилагането на политиката за общинско развитие. Мярката 

включва провеждането на обществени консултации, семинари, информационни срещи, 

дискусии, фокус групи и др. 
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Мярка 5.3.2: Развитие на публично-частни партньорства 

Публично-частното партньорство е добър модел за засилване на сътрудничеството 

между бизнес и местна власт, чиято цел е обмяна на добри практики и повишаване 

качеството на предлаганите стоки и услуги. 

 

Мярка 5.3.3: Насърчаване на сътрудничеството с други общности и региони 

в страната и ЕС 

 

Изпълняване на съвместни инициативи, проекти или дейности ще активизира 

сътрудничеството и ще засили връзките между заинтересованите страни, както и ще 

допринесе за обмена на опит и практики. С изключителна важност с оглед на приоритетите 

на ЕС за приобщаващ растеж ще са съвместните дейности с неправителствените 

организации, социалните партньори и доставчиците на услуги за участие във 

формулирането и провеждане на интегрирани политики за социално включване. 

Дейностите могат да бъдат насочени към подобряване на информационното осигуряване на 

политиката, за намаляване на бедността и социалното изключване чрез изграждане на 

капацитет, проучване и обмен на добри практики в страните членки на ЕС или въвеждане 

на оценка на социалното въздействие във всички сфери на политиката, в т.ч. и регулярно 

извършване на независими оценки. 



Индикатор
(въздействие/резултат)

Новосформирани клъстери, кооперации, 
сдружения на производители

брой ИСУН, ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Произведена продукция хил. лв. НСИ годишно 214894- данните са за 2018 
г.

Специфична цел 1.2.Подкрепа за 
подобряване на бизнес средата и 
повишаване на 
конкурентоспособността на малкия и 
среден бизнес 

Приходи от дейността на МСП хил. лв НСИ годишно

214894- данните са за 2018 
г.

Специфична цел 1.3.Развитие на 
местната икономика чрез осигуряване 
на транс-гранично, транс-национално 
и европейско сътрудничество

Новопривлечени чуждестранни инвестиции хил. лв. НСИ годишно Н/П- данните са 
конфеденциални

Подкрепени предприятия в традиционни 
отрасли

брой ИСАК, ИСУН, 
ОБА

годишно 0

Създадени творчески работилници и 
интерактивни експозиции за стимулиране на 
занаятите

брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Новосъздадени кооперации/ клъстери брой ИСАК, ОБА годишно 0
Нови бази за култивирано отглеждане на 
билки, плодове и зеленчуци 

брой ОБА годишно 0

Привлечени инвеститори брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Проведени проучвания сред потенциални 
инвеститори

брой ОБА 1 път 
годишно

0

Изготвен инвеститорски профил брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Разработени маркетингови стратегии за 
популяризиране на местните бизнес условия

брой ОБА 1 път 
годишно

0

Проведени събития с представители на частния 
сектор

брой ОБА 1 път 
годишно

1

Източник на 
информация

Период на 
отчитане

Мярка 1.1.1. Стимулиране развитието, 
разширяването и популяризирането на 
традиционни стопански дейности при 
използване на местни ресурси

Отчетна стойност

Стратегическа цел 1: Стимулиране на местната икономика и открояване на конкурентните предимства и местния потенциал
/индикатори за въздействие/

Специфична цел 1.1. Балансирано 
развитие на традиционни отрасли и 
насърчаване на сътрудничеството 
между производителите

Мярка 1.1.2. Насърчаване 
сдружаването на местни 
производители
Мярка 1.2.1. Привличане на 
стратегически инвестиции

Приложение № 2 към Решение № 50 от 01.04.2021 г.

Приоритет 1: Повишаване конкурентоспособността на местните икономически дейности за подобряване на жизнения стандарт, постигане на устойчивата 
заетост и по-високи доходи на населението

/индикатори за резултат/

Матрица на индикаторите за наблюдение и въздействие на Общинския план за развитие на община Девин 2014-2020

Специфична цел, Мярка Мярка



Подкрепени МСП брой ИСУН годишно 22

Разработени/внедрени системи за управление 
на качеството и др.

брой ОБА Н/П 0

Въведени нови общински услуги към бизнеса брой ОБА 1 път 
годишно

0

Новосъздадени МСП брой ИСУН годишно 0

Проведени обучения за придобиване на 
управленски и бизнес умения

брой ОБА 1 път 
годишно

0

Изпълнени транс-гранични, европейски и транс-
национални икономически проекти

брой ИСУН 2 пъти в 
годината

0

Създадени виртуали портали за осъществяване 
на икономически инициативи

брой ОБА 1 път в 
периода

Н/П

Изготвени икономически анализи брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Проведени информационни борси и бизнес 
форуми 

брой ОБА годишно 1

Ръст на относителния дял на приходите от 
туризма в нетните приходи от продажби

% НСИ годишно -32%

Удовлетвореност на потребителите (чрез 
анкетни проучвания за качеството на 
предлагания ТП - обслужване, чистота, 
атракции, храна и др.) 

% ОбА, бизнес годишно Н/П

Реализирани туристически нощувки брой ОбА, НСИ годишно 70382
Проведени  форуми по проблемите на туризма 
с партньори туроператори, НПО, бизнес, ОА, 
медии

брой ОБА годишно Н/П

Увеличен дял на туристите, практикували 
различните форми на туризъм (еко, селски, 
СПА, културен и др), включително и 
комбинации от тях - за резултат

% ОбА, данни 
анкетни 

проучвания

годишно -34%

Ръст на обема на специализираната 
туристическа инфраструктура /къмпинги, алеи, 
кейове, спортни площадки, пътеки и др./

% ОбА годишно Н/П

Нови обекти за културен туризъм, включени в 
предлагането

брой ОбА годишно 0

Специфична цел 2.1.Балансирано 
развитие на туристическия продукт по 
цялата верига на туристическото 
обслужване

Специфична цел 2.2.Насърчаване 
устойчивото развитие на разнообразни 
форми на туризъм

Мярка 1.3.1. Стимулиране транс-
граничното, европейско и транс-
национално икономиеско 
сътрудничество

Мярка 1.2.2. Подкрепа за местния 
малък и среден бизнес

Мярка 1.2.3. Насърчаване на 
предприемачеството, стартиране и 
развитие на икономически дейности в 
нови МСП

/индикатори за въздействие/
Стратегическа цел 2: Насърчаване на културното и туристическото развитие на базата на принципите за устойчиво местно развитие



Новоизградени туристически 
атракции/заведения

брой НСИ, ОБА годишно 4

Нови места за настаняване в гр. Девин и в 
селата с туристически потенциал

брой  НСИ, ОБА годишно 6

Дял на персонала, преминал обучение за 
повишаване на квалификацията, ключови 
компетентности, език, компютърни умения и 

% ОбА, бизнес, 
НПО

годишно 0

Разработени основни туристически продукти брой ОбА, бизнес, 
НПО

годишно 0

Разработени комбинирани туристически 
продукти

брой ОбА, бизнес, 
НПО

годишно 0

Разработени анимиращи беседи и програми Брой ОбА, бизнес, 
НПО

годишно 0

Провеждени обучения за заетите в сферата на 
културата

брой ОбА, бизнес, 
НПО

годишно 0

Новосъздадени туристически и еко-пътеки брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Реконструирани съществуващи съоръжения 
(тур. атракции и инфраструктура)

брой ОБА годишно 0

Построени нови туристически и 
инфраструктурни съоръжения

брой ОБА годишно 0

Изградени туристически/посетителски 
центрове

брой ОБА годишно 0

Консервирани/експонирани културно-
исторически обекти

брой ОБА годишно 0

Разработени опознавателни маршрути брой ОБА, НПО, 
бизнес

годишно 0

Поставени информационни табели брой ОБА, НПО, 
бизнес

годишно 10

Национални  културни мероприятия (конкурси, 
фестивали и др.)

брой ОБА годишно 2

Международни културни мероприятия 
(конкурси, фестивали и др.)

брой ОБА годишно 0

Разработени маркетингови стратегии за 
развитие на туризма

брой ОБА 1 път за 
периода

Н/П

Рекламни дейности за популяризиране на 
община Девин като туристически център

брой ОБА 1 път 
годишно

1

Разработени маркетингови стратегии за 
развитие на туризма

брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Туристически изложения, на които е 
представена община Девин самостоятелно и в 
партньорство

брой ОА годишно самостоятелно - Н/П; 
в партньорство -1

Реализирани рекламни кампании за 
популяризиране на община Девин като 
туристически център

брой ОБА годишно Н/П

Мярка 2.1.1.Създаване трайно 
конкурентно предимство пред общини 
със сходни природни дадености чрез 
разработване на отличителен 
туристически продукт

Мярка 2.2.2. Популяризиране на 
природни и културно-исторически 
ценности

Специфична цел 3.1.Осигуряване на 
повече възможности за равен достъп 
до образование и повишаване на 
образователното равнище на 
населението

Мярка 2.3.1.Комплексно маркетингово 
представяне и реклама на общината

Стратегическа цел 3: Намаляване броя на застрашените от бедност и социално изключване
/индикатори за въъздействие/

Приоритет 2: Ефективно използване на местния природен и културен потенциал за устойчиво развитие на туризма и постигане на продуктово 
разнообразие

/индикатори за резултат/

Мярка 2.2.1.Подкрепа за развитието 
на различни видове туризъм и 
туристически атракции

Специфична цел 2.3.Създаване на 
условия за привличане на 
стратегически инвеститори в сектор 
туризъм



Хора интегрирани в обществото брой ОБА, Центрове, 
предоставящии 
социални услуги

годишно 9

Процентно изменение на обхванатите 
потребители на социални, здравни и 
образователни услуги по целеви групи 

% ОБА годишно 50%

Процент лица, ползвали еднократно 
краткосрочно услуги, за които е възникнала 
потребност от дългосрочни социални услуги

% ОБА годишно 50%

Коефициент на безработица % НСИ, ТСБ-Девин годишно 15,09%

Коефициент на заетост на населението 20 - 64 
години

% НСИ, ТСБ-Девин годишно 66,5%

Специфична цел 3.4. Оказване помощ 
и подкрепа на етническите малцинства 
за социално включване

Лица от етническите малцинства с осигурена 
трудова заетост 

брой ОБА годишно 3

Мярка 3.1.1.Създаване на условия за 
достъп до по-качествено образование, 
вкл. на маргинализирани групи

Реализирани проекти и програми за 
подобряване качеството и създаване  на 
условия за достъп до образование

брой ИСУН, ОБА годишно 26

Мярка 3.1.2.Намаляване броя на 
учениците преждевременно 
напускащи училище

Реализирани програми и проекти за 
предотвратяване ранното напускане на 
училище и осигуряване на превенции срещу 
отпадането на ученици

брой ИСУН годишно 0

Внедрени системи за анализиране на 
потребностите на пазара на труда

брой ОБА 1 път в 
периода

Н/П

Въведени програми за ранно професионално 
ориентиране и консултиране

брой ОБА, 
Образователни 

институции

2 пъти в 
периода

Н/П

Преминали през програми за ранно 
професионално ориентиране и консултиране

брой ОБА, 
Образователни 

институции

2 пъти в 
периода

Н/П

Разработени стратегии за учене през целия 
живот

брой ОБА 2 пъти в 
периода

Н/П

Реализирани проекти за предоставяне на 
обучения на служители, заети в сферата на 
труда, здравеопазването и образованието

брой ОБА, Социални, 
здравни и 

образователни 
институции

2 пъти в 
периода

Н/П

Лица в сферата на труда, здравеопазваето, 
социалните услиги, посетили обучения

брой ОБА, Социални, 
здравни и 

образователни 
институции

2 пъти в 
периода

Н/П

Модернизирани/изградени нови спортни 
съоръжения

брой ИСУН, ОБА 2 пъти за 
периода

2

Рехабилитирани образователи заведения
брой ИСУН, ОБА 2 пъти за 

периода
Н/П

Благоустроени културни, религиозни  и други 
домове

брой  ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Разработена програма за развитие на 
образователната инфраструктура

брой  ОБА 1 път за 
периода

Н/П

Специфична цел 3.3.Противодействие 
и превенция на отпадането от пазара 
на труда

Приоритет 3: Повишаване качеството на човешките ресурси и насърчаване на социалното включване, равнището на заетост и доходи в община Девин

Мярка 3.2.1.Модернизация и 
технологично обновление на базите на 
образователни и спортни институции и 
юридически лица с нестопанска цел

Мярка 3.1.3.Насърчаване обучението 
и развитието през целия живот

Специфична цел 3.2.Осигуряване на 
висококачествени и разнообразни 
социални, здравни и образователни 
услуги

/индикатори за резултат/



Разработена антикризисна стратегия в областта 
на здравеопазването

брой ИСУН 1 път 
годишно

Н/П

Проведени обучения на управленските кадри в 
МБАЛ-Девин

брой ИСУН, ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Изграден балнеологичен център брой ИСУН, ОБА 1 път 
годишно

Н/П

Реализирани проекти за модернизиране на 
оборудването в МБАЛ-Девин

брой ОБА, МБАЛ-
Девин

2 пъти за 
периода

1

Организирани срещи между местната власт, 
здравните заедения и НПО

брой  ОБА, здравни, 
образователни 

институции, 
НПО

1 път 
годишно

Н/П

Нововъведени социални услуги брой ИСУН 2 пъти за 
периода

1

Развити социални услуги брой ИСУН, ОБА 2 пъти за 
периода

7

Обучени педагогически кадри за работа с деца 
с увреждания

брой ИСУН, ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Формирани извънкласни занимания брой ИСУН, ОБА 1 път 
годишно

Н/П

Подобрена инфраструктура на центрове, 
предоставящи социални услуги

брой ИСУН, ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Консултации по трудово и осигуртително 
правни въпроси

брой ОБА Н/П Н/П

Реализирани проекти/инициативи/обучения за 
осигуряване на условия за превенция на 
отпадането от пазара на труда

брой ОБА, ИСУН годишно 6

Мярка 3.3.2.Подобряване на 
условията на труд на работното място

Подкрепени общински предприятия за 
подобрени условия на труд на работното място

брой ИСУН годишно Н/П

Реализирани проекти за интеграция на 
маргинализирани групи

брой ОБА, ИСУН годишно 1

Интегрирани представители на 
малцинствените групи

брой  ОБА годишно 3

Дял на населението в общината с подобрен 
транспортен достъп до други населени места

% ОБА 2 пъти за 
периода

80%

Увеличение дела на употреба на ВЕИ % НСИ, ОБА  2 пъти в 
периода

Н/П

Дял на населението в общината с подобрено 
водоснабдяване

% ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Дял на населението в общината с подобрена 
канализация

% ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Жители обхванати от система за разделно 
събиране и оползотворяване на отпадъците 

% ОБА 2 пъти за 
периода

45%

Дял на населението в общината, обхванато от 
система за сметосъбиране и сметоизвозване 

% ОБА 2 пъти за 
периода

100%

Дял на населението в общината, ползващо се от 
мерки за защита от бедствия

% ОБА 2 пъти за 
периода

35%

Специфична цел 4.3.Интегрирано 
пространствено развитие на 
територията

Дял на населението в общината с подобрено 
качество на среда и живот в селата и града

% ОБА 2 пъти за 
периода

60%

Специфична цел 4.2.Изграждане и 
модернизация на мрежите на 
екологичната инфраструктура – 
водопроводни и канализационни 
мрежи и съоръжения и съоръжения за 
третиране на отпадъци

Мярка 3.2.2.Повишаване на 
управленския, инфраструктурния и 
технологичен капацитет на 
здравеопазването

Мярка 3.3.1.Ефективна превенция 
срещу отпадането от пазара на труда

Стратегическа цел 4: Подобряване инфраструктурата и свързаността между населените места и опазване на околната среда
/индикатори за въздействие/

Специфична цел 4.1.Изграждане и 
модернизиране на техническа 
инфраструктура в съответствие с 
европейските стандарти

Мярка 3.2.3.Развитие на социалните 
услуги и свързаната с тях 
инфраструктура

Мярка 3.4.1.Интеграция на 
маргинализирани групи 



Изградени/реконструирани пътища брой ОБА 2 пъти за 
периода

1

Изготвена маршрутна мрежа до отдалечени 
туристически дестинации

брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Изградено съоръжение за производство и 
използване на енергия от възобновяеми 
енергийни източници

брой ОБА, ИСУН 2 пъти за 
периода

Н/П

Подобрена енергийна ефективност на 
публични сгради и жилищен сектор брой ОБА

2 пъти в 
периода

2

Реализирани дейности за 
реконструкция/изграждане ВиК мрежи

брой ОБА 2 пъти в 
периода

1

Изградени/реконструирани ПСОВ брой ОБА, ИСУН 0
Изграден център за предварително третиране и 
повторна употреба на битови отпадъци

брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Изградена инсталация за оползотворяване на 
биогаз/система за разделно събиране на 
отпадъци

брой ОБА 3 пъти в 
периода

Н/П

Реализирани дейности, насочени към 
превенция на природни бедствия

брой ОБА годишно 1

Обучени представители на доброволни 
формирования за справяне с природни 
бедствия

ОБА 2 пъти в 
периода

15

Изработен план за превенция от природни 
бедствия

брой ОБА годишно 1

Реализирани проекти за управление на 
защитени зони по Натура 2000

брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Съхранени местообитания и видове брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Подобрени горски и земеделск и масиви брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Разработени общи/подробни устройствени 
планове

брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Въведена ГИС система брой 1 път за 
периода

Н/П

Изработена концепция за пространствено 
развитие

брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Мярка 4.3.2.Подобряване на модела 
на градско и селско развитие в 
общината

Възстановени зони с потенциал за 
икономическо развитие

брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Мярка 4.2.4.Опазване и 
възстановяване на природното 
наследство и биологичното 
разнообразие

Мярка 4.1.2.Развитие на енергийната 
ефективност и технологии и 
използване на възобновяеми 
енергийни източници

Мярка 4.3.1.Подобряване 
съгласуваността между устройствено и 
стратегическо планиране на 
територията

Мярка 4.2.3.Управление на риска от 
природни бедствия и аварии

/индикатори за резултат/
Мярка 4.1.1.Изграждане на 
подходяща транспортна 
инфраструктура (вкл. до 
туристическите обекти)

Мярка 4.2.1.Изграждане и 
реконструкция на пречиствателни 
станции за питейни и отпадъчни води, 

Приоритет 4: Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда

Мярка 4.2.2.Подобряване на 
инфраструктурата и технологиите за 
третиране на отпадъци



Специфична цел 5.1.Подобряване 
капацитета на Общинска 
администрация за прилагане на 
политики за местно развитие

Реализирани местни програми и проекти брой ОБА 1 път за 
периода

Н/П

Специфична цел 5.2.Осигуряване 
достъп на гражданите до по-
качествени обществени и 
административни услуги и постигане 
на по-висока публичност и 
информираност

Дял населението на общината, ползващо се от 
подобрени административни услуги

% ОБА годишно 95%

Специфична цел 5.3. Развитие на 
сътрудничество със социално-
икономическите партньори

Участници (община, НПО, бизнес и др.), 
въвлечени в изпълнението на на местни 
проекти

брой ОБА годишно 0

Въведени механизми за управление на 
кариерата в ОА

брой ОБА 2 пъти в 
периода

Н/П

Служители с повишени професионални знания 
и умения

брой ИСУН, ОБА годишно 11

Проведени обучения брой ИСУН, ОБА годишно 21
Мобилни групи, предоставящи 
административни услуги на представители на 
уязвимите групи

брой ОБА годишно 0

Увеличение на изпълнението на местни 
приходи спрямо планираните

лв. ОБА годишно -21,78%

Оптимизирани процедури, свързани с 
предоставянето на услуги за граждани и 
бизнеса

брой ОБА годишно 154

Стратегическа цел 5: Въвеждане на принципите за добро управление в полза на местната общност
/индикатори за въздействие/

Мярка 5.1.1.Повишаване на 
професионалните и ключови 
компетенции на служителите от 
общинската администрация

Мярка 5.2.1.Намаляване на 
административната тежест за бизнеса 
и населението и оптимално 
изразходване на финансовите ресурси

/индикатори за резултат/
Приоритет 5: Постигане на ефективно и ефикасно местно самоуправление с широко гражданско участие



Изграден единен център а съхранение на 
данни и предоставянне на административни 
услуги

брой ОБА годишно 0

Въведена онлайн система за помощ при 
ползване на е-услуги

брой ОБА годишно 1

Изградени мрежи за решаване на местни 
проблеми 

брой ОБА годишно 0

Проведени събития от страна на местната власт 
за консултиране на заинтересованите страни

брой ОБА годишно 0

Изградени временни/постоянно действащи 
органи за взаимодействие между ОС, ОА и 
граждански организации

брой ОБА годишно 0

Проведени обучения за прилагане подходите 
Лидер, ВОМР и ИТИ

брой ОБА 2 пъти за 
периода

Н/П

Проведени обучения на служители от ОА за 
реализиране на ПЧП

брой ОБА, ИСУН 2 пъти за 
периода

Н/П

Реализирани ПЧП брой ОБА 2 пъти за 
периода

1

Мярка 5.3.3.Насърчаване на 
сътрудничеството с други общности и 
региони в страната и ЕС

Реализирани проекти за разширяване на 
сътрудничеството и насърчаване на 
икономическия, социален и културен обмен с 
други общности и региони

брой ОБА, ИСУН 2 пъти за 
периода

1

Мярка 5.3.2.Развитие на публично-
частни партньорства
 


Мярка 5.2.2.Инвестиции в ИТ 
инфраструктура и прилагане на 
електронно управление

Мярка 5.3.1.Развитие на механизмите 
за включване на социално-
икономическите партньори в 
прилагането на местните политики

* Използвана е базовата стойност за последната година, за която има налични данни.



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 51 

от 01.04.2021 г. 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, за УПИ ХVІ - За охранителна 

зона на ВН и подземни гаражи, (ПИ) с идентификатор 20465.503.725 и УПИ 

ХV-721, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.503.721 в кв. 14 по 

плана 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 Подробен устройствен план – План 

за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ – За 

охранителна зона на ВН и подземни гаражи, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

20465.503.725 по кадастралната карта на гр. Девин и  Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ХV-721, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.503.721 по кадастралната 

карта на гр. Девин в кв. 14 по плана на гр. Девин. 

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

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ – За 

охранителна зона на ВН и подземни гаражи, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

20465.503.725 по кадастралната карта на гр. Девин и  Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ХV-721, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.503.721 по кадастралната 

карта на гр. Девин в кв. 14 по плана на гр. Девин. 

3. Обявява за публична общинска собственост, част от поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 20465.503.725 с площ от 4 кв.м., които се предават към улица.  

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 6, ДЗО – 51/02.03.2021 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 № 52 

от 01.04.2021 г. 

 

Приемане на Решение за освобождаване от заплащане на наем за 

наемателите на общински имоти, за които са въведени временни 

противоепидемични мерки, касаещи спиране или ограничаване на дейността 

им 

 

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

общинската собственост (ЗОС),  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Освобождава от заплащане на наем, за времето на въведеното ограничение и 

спиране на дейността, наемателите на всички общински имоти, за които в условията 

на извънредна епидемична обстановка по смисъла на чл. 63, ал. 1 от Закона за 

здравето, по надлежния законов ред се въвеждат или са въведени временни 

противоепидемични мерки, включващи временно спиране или ограничаване на 

експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или 

други обекти или услуги. 

II. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 7, ДЗО – 70/31.03.2021 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 № 53 

от 01.04.2021 г. 

 

Даване на съгласие за продажба на общински движими 

вещи – товарен автомобил 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 23,               

ал. 3, т. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ:  

1 За продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на 

товарен автомобил ИВЕКО СТРАЛИС, с рег. № СМ 4553, собственост на община 

Девин. 

2. Определя начална тръжна цена на автомобила, предмет на публичния търг, 

в размер на 10 000 лв. (десет хиляди) лева. 

3. 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 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 8, ДЗО – 55/16.03.2021 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 № 54 

от 01.04.2021 г. 

 

Приемане на списък на жилищата от общинския жилищен фонд за 2021 г., 

съгласно разпределението по чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 във връзка с ал. 

1 от Закона за общинската собственост, и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 

жилища – общинска собственост,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Приема списък – Приложение № 1, съдържащ броя, вида и 

местонахождението на жилищата от общинския жилищен фонд за 2021 година, 

разпределени по групи съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), както следва: 

1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; 

2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са 

отчуждени за общински нужди; 

3. ведомствени; 

4. резервни. 

II. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението. 

Неразделна част от решението е Приложение № 1 – списък на броя, вида и 

местонахождението на жилищата от общинския жилищен фонд за 2021 година, 

съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОС. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 9, ДЗО – 56/16.03.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

Приложение № 1 към Решение № 54 от 01.04.2021 г. 

 
 

 

СПИСЪК  
на броя, вида и местонахождението на жилищата от общинския жилищен 

фонд за 2021 година, съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОС 

 

Вид Брой Местонахождение 

1 2 3 

Жилища за 

настаняване под 

наем на граждани 

с установени 

жилищни нужди 

7 броя 

апартаменти 

гр. Девин, бл. Д-5: ап. 1, ап. 14, ап. 18,  

ап. 33, ап. 35 

гр. Девин, бл. Д–4 ап. 20 

гр. Девин, бл. К-2, ап. 25 

4 броя 

апартаменти 

с. Триград, блок "Подвис": ап. 4, ап. 9, ап. 10 

с. Гьоврен, блок "Светлина": ап. 1 

18 броя стаи гр. Девин, общежитие на ул. "Явор" № 1: 

етаж 1: стая 102, стая 103, стая 106,  

стая 108, стая 109,  стая 110 

етаж 2: стая 201, стая 202,  стая 204, стая 

209, стая 210, стая 212  

етаж 3: стая 301, стая 302, стая 303,  

стая 310, стая 311, стая 312 

Резервни жилища 3 броя 

апартаменти 

гр. Девин, , бл. Д-5: ап.19 

гр. Девин, бл. Д-3: ап. 40 

с. Триград, блок "Подвис": ап. 7 

10 броя стаи гр. Девин, общежитие на ул. "Явор" № 1: 

етаж 1: стая 101, стая 104, стая 105, стая 112  

етаж 2: стая 207, стая 208,стая 211  

етаж 3: стая 304, стая 305, стая 306 

Ведомствени 

жилища 

1 брой 

апартамент 

гр. Девин, блок "Здравец": ап. 8 

1 брой стая гр. Девин, общежитие на ул. "Явор" № 1: 

етаж 1: стая 111 

16  броя 

апартаменти 

гр. Девин, ул. "Опълченска" - временни 

сглобяеми жилищни постройки: 

 

Къща № 1; Къща № 2; Къща № 3; Къща № 4 - 

всяка от къщите се състои от 4 броя 

апартаменти 
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1 2 3 

Жилища за 

продажба, замяна 

и обезщетяване на 

бивши 

собственици, 

чиито имоти са 

отчуждени за 

общински нужди 

0 няма 

 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 55 

от 01.04.2021 г. 

Дарение на имоти, общинска собственост 

 

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

и местната администрация, чл. 6, ал. 1, чл. 35, ал. 5 и ал. 6 от Закона за общинската 

собственост, чл. 25, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 30, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), във 

връзка с чл. 2, ал. 3 и чл. 17а, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи 

(ЗОЗЗ), чл. 2, ал. 4 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на 

земеделски имоти – от публична в частна общинска собственост, с начин на трайно 

ползване – пасища, както следва: 

1. 2683 кв. м от поземлен имот с идентификатор 03112.162.31, находящ 

се в землището на с. Беден, община Девин, област Смолян, по КККР, одобрени със 

заповед № РД-18-121 от 21.02.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, местност 

„КАТРАНИЦА“, с площ 24 529 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: 10, номер по 

предходен план: 162031, съседи: 03112.164.7, 03112.161.16, 03112.162.27, 

03112.161.4, 03112.162.29, 03112.162.30, вид на собствеността: общинска публична, 

АОС № 2837/10.03.2021 г., който участва в образуването на проектен имот с 

идентификатор 03112.162.42, за изпълнението на обект: „Основен ремонт на 

горски автомобилен път „Беденски бани – Водениците“. 

2. 852 кв. м от поземлен имот с идентификатор 03112.165.14, находящ 

се в землището на с. Беден, община Девин, област Смолян, по КККР, одобрени със 

заповед № РД-18-121 от 21.02.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение на КККР, засягащо поземления имот, е от 13.12.2019 г., местност 

„КАТРАНИЦА“, с площ 61 310 кв. м, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: 10, номер по 

предходен план: 165014, съседи: 03112.167.94, 03112.167.35, 03112.167.36, 

03112.167.38, 03112.167.37, 03112.168.4, 03112.165.9, 03112.161.16, 03112.165.15, 
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03112.164.7, 03112.165.12, 03112.164.6, 03112.165.7, 03112.166.9, 03112.166.12, 

03112.166.10, 03112.167.13, 03112.166.15, 03112.167.12, 03112.166.11, 

03112.167.11, 03112.167.14, 03112.167.15, 03112.167.24, 03112.167.25, 

03112.167.28, 03112.167.29, 03112.167.26, 03112.167.30, вид на собствеността: 

общинска публична, АОС № 2836/22.02.2021 г., който участва в образуването на 

проектен имот с идентификатор 03112.165.16, за изпълнението на обект: 

„Основен ремонт на горски автомобилен път „Беденски бани – Водениците“ 

II. Определя петгодишен срок на предварителното съгласие за промяна на 

предназначението на имотите по т. I. 

III. Обявява от публична в частна общинска собственост, поради отпаднало и 

променено предназначение, следните поземлени имоти, общинска собственост: 

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.162.42 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 2 801 кв. м, при съседи: поземлен имот (ПИ) от 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) с идентификатор 03112.161.4 и 

площ 1210030 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.165.17 и площ 60458 кв. 

м, проектен имот с идентификатор 03112.162.43 и площ 21846 кв. м, ПИ от КККР с 

идентификатор 03112.161.16 и площ 9041 кв. м, проектен имот с идентификатор 

03112.164.7 и площ 2148 кв. м. Проектът изменя кадастралната карта на територията 

на поземлените имоти, като отнема площ: 117 кв. м от поземлен имот с 

идентификатор 03112.164.7, последно изменение на КККР, засягащо ПИ: няма 

данни за изменение, трайно ползване на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване (НТП): за селскостопански, горски, ведомствен път, вид на 

собствеността: общинска публична, площ: 2265 кв. м; 2683 кв. м от поземлен имот 

с идентификатор 03112.162.31, последно изменение на КККР, засягащо ПИ: няма 

данни за изменение, трайно ползване на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване (НТП): пасище, площ: 24529 кв. м., вид на собствеността: общинска 

публична. 

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.154.23 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 929 кв. м, при съседи: ПИ от КККР с идентификатор 

03112.154.7 и площ 5164 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 03112.154.14 и площ 

37127 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 83274.2.1588 и площ 1505 кв. м, ПИ от 

КККР с идентификатор 83274.2.1585 и площ 16998 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 

83274.2.1013 и площ 214708 кв. м, ПИ от КККР 83274.2.1586 и площ 2556 кв. м, ПИ от 

КККР 03112.154.6 и площ 3915 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 03112.154.18 и 

площ 4166 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.154.22 и площ 134 кв. м, 
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проектен имот с идентификатор 03112.154.24 и площ 392 кв. м. Проектът изменя 

кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема площ: 929 

кв. м от поземлен имот с идентификатор 03112.154.13, последно изменение на 

КККР, засягащо ПИ: няма данни за изменение, трайно ползване на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване (НТП): за селскостопански, горски, 

ведомствен път, вид на собствеността: общинска публична, площ: 2667 кв. м. 

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.154.21 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 90 кв. м, при съседи: ПИ от КККР с идентификатор 

83274.2.1588 и площ 1505 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 83274.2.1585 и площ 

16998 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 83274.2.1587 и площ 1095 кв. м, ПИ от 

КККР с идентификатор 03112.154.6 и площ 3915 кв. м, проектен имот с 

идентификатор с идентификатор 03112.154.22 и площ 134 кв. м, проектен имот с 

идентификатор 03112.154.20 и площ 1122 кв. м. Проектът изменя кадастралната 

карта на територията на поземлените имоти, като отнема площ: 90 кв. м от 

поземлен имот с идентификатор 03112.154.13, последно изменение на КККР, 

засягащо ПИ: няма данни за изменение, трайно ползване на територията: земеделска, 

начин на трайно ползване (НТП): за селскостопански, горски, ведомствен път, 

вид на собствеността: общинска публична, площ: 2667 кв. м. 

4. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.165.16 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 852 кв. м, при съседи: проектен имот с идентификатор 

03112.165.17 и площ 60458 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.165.18 и 

площ 121 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 03112.161.16 и площ 9401 кв. м, 

проектен имот с идентификатор 03112.165.20 и площ 15652 кв. м. Проектът изменя 

кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема площ:              

852 кв. м от поземлен имот с идентификатор 03112.165.14, последно изменение 

на КККР, засягащо ПИ, е от 12.12.2019 г., трайно ползване на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване (НТП): пасище, вид на собствеността: 

общинска публична, площ: 61 310 кв. м. 

IV. Дарява на ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 

– ШИРОКА ЛЪКА“, БУЛСТАТ 2016195800332, седалище и адрес на управление: 

община Смолян, с. Широка лъка, представлявано от директора Тодор Георгиев 

Кушлев, правото на собственост върху следните имоти, частна общинска собственост: 

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.162.42 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 
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автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 2 801 кв. м, при съседи: поземлен имот (ПИ) от 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) с идентификатор 03112.161.4 и 

площ 1210030 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.165.17 и площ 60458 кв. 

м, проектен имот с идентификатор 03112.162.43 и площ 21846 кв. м, ПИ от КККР с 

идентификатор 03112.161.16 и площ 9041 кв. м, проектен имот с идентификатор 

03112.164.7 и площ 2148 кв. м. 

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.154.23 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 929 кв. м, при съседи: ПИ от КККР с идентификатор 

03112.154.7 и площ 5164 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 03112.154.14 и площ 

37127 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 83274.2.1588 и площ 1505 кв. м, ПИ от 

КККР с идентификатор 83274.2.1585 и площ 16998 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 

83274.2.1013 и площ 214708 кв. м, ПИ от КККР 83274.2.1586 и площ 2556 кв. м, ПИ от 

КККР 03112.154.6 и площ 3915 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 03112.154.18 и 

площ 4166 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.154.22 и площ 134 кв. м, 

проектен имот с идентификатор 03112.154.24 и площ 392 кв. м.  

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.154.21 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 90 кв. м, при съседи: ПИ от КККР с идентификатор 

83274.2.1588 и площ 1505 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 83274.2.1585 и площ 

16998 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 83274.2.1587 и площ 1095 кв. м, ПИ от 

КККР с идентификатор 03112.154.6 и площ 3915 кв. м, проектен имот с 

идентификатор с идентификатор 03112.154.22 и площ 134 кв. м, проектен имот с 

идентификатор 03112.154.20 и площ 1122 кв. м.  

4. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.165.16 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 852 кв. м, при съседи: проектен имот с идентификатор 

03112.165.17 и площ 60458 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.165.18 и 

площ 121 кв м, ПИ от КККР с идентификатор 03112.161.16 и площ 9401 кв. м, 

проектен имот с идентификатор 03112.165.20 и площ 15652 кв. м. 

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.165.19 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 
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ДГС „Широка лъка“, с площ 555 кв. м, при съседи: ПИ от КККР с идентификатор 

03112.161.16 и площ 9041 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.165.20 и 

площ 15652 кв. м. 

6. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.165.18 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 121 кв. м, при съседи: проектен имот с идентификатор 

03112.165.17 и площ 60458 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 03112.161.16 и площ 

9041 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.165.16 и площ 852 кв. м, проектен 

имот с идентификатор 03112.165.20 и площ 15652 кв. м. 

V. 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 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 10, ДЗО – 57/16.03.2021 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 № 56 

от 01.04.2021 г. 

Разглеждане на проект за подробен устройствен план - Парцеларен план 

(ПУП - ПП), за обект „Път, свързващ комплекс „Чилингира” в урегулиран 

поземлен имот(УПИ) I, кв. 1 местност „Старото лозе”, землище с. Осиково, 

община Девин, с язовир „Въча” 

 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 и чл. 

125 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 135 от ЗУТ, 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 подробен устройствен план-

парцеларен план (ПУП-ПП), за обект „Път, свързващ комплекс „Чилингира” в 

урегулиран поземлен имот(УПИ) I, кв. 1 местност „Старото лозе”, землище с. Осиково, 

община Девин, с язовир „Въча”, преминаващ през ПИ54198.15.34, ПИ 54198.15.38-

горска територия и ПИ 54198.15.15 

2. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-

парцеларен план (ПУП-ПП), за обект „Път, свързващ комплекс „Чилингира” в 

урегулиран поземлен имот(УПИ) I, кв. 1 местност „Старото лозе”, землище с. Осиково, 

община Девин, с язовир „Въча”, преминаващ през ПИ54198.15.34, ПИ 54198.15.38-

горска територия и ПИ 54198.15.15 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 11, ДЗО – 58/16.03.2021 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 № 57 

от 01.04.2021 г. 

Подпомагане на Сдружение „Местна инициативна група Девин – Смолян“, при 

кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ 

от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г., с проектно предложение 

„Популяризиране на местната идентичност чрез иновативни практики на 

територията на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН“ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Девин да подпомогне Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Девин – Смолян“, при кандидатстване по процедура чрез 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ 

за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., с проектно предложение 

„Популяризиране на местната идентичност чрез иновативни практики на територията 

на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН“. 

2. Дава съгласие Община Девин да осигури съфинансиране на проекта в 

размер на 3,2% от заявеното финансиране, но не повече от левовата равностойност 

на 3200 евро /три хиляди и двеста евро/. 

3. Възлага на Кмета на Община Девин да предприеме всички необходими 

действия по реализация на настоящото Решение. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 12, ДЗО – 59/17.03.2021 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 № 58 

от 01.04.2021 г. 

Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 

от Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Девин,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява промяна в Инвестиционната програма на община Девин за 2021 

година, както следва: 

1.1 ХІV ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 

1.1.1 Придобиване на транспортно средство - комбиниран багер-товарач, на 

автомобилен ход с допълнително оборудване - гребло за сняг с гумен нож – 160 000 

лв. 

2. Одобрява промяна по бюджета на община Девин в дейност 832 „Служби и 

дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”  

2.1 Параграф 10-20 „Разходи за външни услуги”  -  (-160 000) лв. 

2.2 Параграф 52-04 „Придобиване на транспортни средства” – 160 000 лв. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 13, ДЗО – 60/17.03.2021 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 № 59 

от 01.04.2021 г. 

 

Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Общинското предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство”- Девин за 2020 г. 

 

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

 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема за сведение Годишния доклад за дейността на Общинското 

предприятие „Благоустройство и комунално стопанство” - Девин за 2020 г., съгласно 

приложението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 14, ДЗО – 61/18.03.2021 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 № 60 

от 01.04.2021 г. 

 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Девин през 2020 г. и предстоящи задачи за 2021 година 

 

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

и местна администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I .Приема Информацията за извършената работа на районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението” гр. Девин през 2020 г. и предстоящите задачи 

за 2021 г. 

II. Възлага на кмета на общината: 

1. Дейността по осъществяване на Държавен противопожарен контрол /ДПК/ 

да продължи по създадения ред, като проверките да са задълбочат през 2021 г. 

особено на тези обекти, които не успяха да се извършат през 2020 г. поради 

затваряне заради епидемичната обстановка или възстановяване на дейността.  

2. Привеждане на дейността по линия на Държавен противопожарен контрол 

/ДПК/, съобразно последните изменения и допълнения на Наредба № 8121з-882 от 

04.09.2020 г. 

3. Да продължи контрола във фазите на инвестиционния прогрес - 

проектиране и строителство, запазване и повишаване на взискателността при 

проверки в обекти в експлоатация.  

4. Да се продължи контрола над дежурните смени по стриктно попълване на 

всички документи.  

5. Строго спазване на мерките за безопасност от личния състав при 

осъществяването на Държавен противопожарен контрол /ДПК/, пожарогасителната и 

спасителна дейност, спазване на мерките за лични защита и лични предпазни 

средства /ЛПС/ във връзка с корона вируса. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 15, ДЗО – 62/19.03.2021 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 № 61 

от 01.04.2021 г. 

 

Процедурата по ликвидация на „Медицински център - 1 - Девин ЕООД, гр. 

Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местна администрация, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 16, ал. 1, т. 3, т. 16, чл. 19, ал. 1, т. 1 

от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на община Девин в 

търговските дружества и чл. 270, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема крайния ликвидационен баланс на „Медицински център - 1 Девин” 

ЕООД, гр. Девин в ликвидация към 18.02.2021 година. 

2. Приема пояснителния доклад към баланса. 

3. Приема цялостен Отчет на ликвидатора за дейността му към 18.02.2021 г. 

4. След приключване на процедурата по ликвидация няма неразпределено 

имущество на „Медицински център - 1 Девин” ЕООД, гр. Девин в ликвидация. 

5. Приключва окончателно ликвидацията на „Медицински център - 1 Девин” 

ЕООД, гр. Девин в ликвидация и възлага на ликвидатора да извърши практическите и 

правни действия по процедурата за заличаване на дружеството от Търговския закон. 

6. Освобождава ликвидатора Страхил Лалов от отговорност по дейността му 

като ликвидатор на „Медицински център - 1 Девин” ЕООД, гр. Девин в ликвидация, 

считано от датата на заличаване на дружеството в Търговския регистър. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 16, ДЗО – 63/22.03.2021 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 № 62 

от 01.04.2021 г. 

 

Приемане на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Краткосрочна програма за 

насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и 

биогорива в община Девин 2019-2022 г.“ 

 

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

и местната администрация и във връзка с Решение № 8/27.01.2020 г. на Общински 

съвет – Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2020 г. на кмета на община Девин за изпълнение на 

„Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива в община Девин 2019-2022 г.“ – Приложение 1. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 17, ДЗО – 64/24.03.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



п.к: хххх

п.к: 4800 № 1

Количество Вид гориво

държавна, 
общинска, 

частна, смесена
 - 

(избира се 
от 

падащо 
меню)

 - kW KWh/год.
t/год.; 

1000nm 3 /год.
(избира се от 
падащо меню)

KWh/год KWh/год KWh/год. лв./год. тона/год.
(избира се от 
падащо меню)

лв. % -

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

Източник на 
финансиране

Отчетна година 2020 г.
тел./GSM 0877 32 19 01 E-mail: nagihan_eren@abv.bg

Наименование на мярката:

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА Забележки

1

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

ПЛАНИРАНИ/ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ И НА БИОГОРИВА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ

СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ
(избира се от падащо меню)

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

ЗДРАВКО ИВАНОВ - Кмет тел./GSM  /03041/ 21-74 E-mail: obshtina@devin.bg

краткосрочна ОПНИЕВИБГ на община Девин  2019 - 2022г. 

Приложение № 1 към Решение № 62 от 01.04.2021 г.

Отчет за 2020 г. за изпълнение на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 2019-2022 г.“

Задължено лице: Община Девин ЕИК: 000614895

ул. "Дружба"

Представляващ:
Лице за контакт: Нагиян Селим - ст. експерт "ЕПР"

Информация за програмата

Адм. област:…………………

Адрес: гр. Девин ж.к/кв………………………………………………………

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Вид 
енергия 

от ВИ 

Собственост 
на проекта 

Топл.
енергия (ТЕЦ)

СПЕСТЕНИ ГОРИВА              ОБЩО
горива и 
енергии

ИЗПЪЛНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПРЕЗ ГОДИНАТА

Инвестиц
ии общо

Наименование на мярката:

Вид 
произвед

ена 
енергия 

от ВИ

Спестени енергии 
годишно ЗабележкиИзточници на 

финансиране

Годишно 
производст

во

Начална и 
крайна дата 
на мярката

Инстали
рана 

мощност

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТA

Ел. 
енергия

Спестени емисии 
CO2 

Спестени 
средства 

Дялово 
участие на 
общината

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:



Биодизел, L Биоетанол, L

3447,354
234,0989

Източник на 
финансиране

Име и фамилия на представляващия:

ИНЖ.НИКОЛАЙ ЮРУКОВ -  Зам.кмет на Община Девин

Дата : 23.03.2021 г. Подпис:

57 455,90
3344,27

СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗЕВИ
(избира се от падащо меню)

ЗабележкаОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

ОЦЕНКИ ЗА НАЛИЧНИЯ И ПРОГНОЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МЕСТНИ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ

8.

Дизелово гориво
Бензин

ЗабележкаВид на примеса
Количество на примеса в литриКоличество с примеси

L

2.

Вид на горивото

3.

4.

5.

6.

7.

1.



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

РЕШЕНИЕ № 63 

от 01.04.2021 г. 

Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската 

програма за управление на отпадъците на територията на община Девин 

2017-2020, за 2020 г. 

 

 

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

и местната администрация и чл. 52, ал. 1 и ал. 9 от Закона за управление на 

отпадъците,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет на кмета на община Девин, за изпълнение на 

общинската програма за управление на отпадъците на община Девин за 2020 година, 

съгласно Приложение 1. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 18, ДЗО – 65/24.03.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА 

ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2020 ГОДИНА  

 

През 2017 г. с Решение № 167/30.11.2017 г. на Общински съвет – Девин е приета 

актуализирана Програма за управление на отпадъците на община Девин за периода 2017-2020 

година.  

Основните цели на програмата са: 

· Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците. 

· Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци. 

· Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 

транспортиране на отпадъците. 

· Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците. 

· Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци; 

· Нормативно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането 

на законодателството и политиката в областта. 

· Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците. 

· Укрепване на административния капацитет на общината за управлението на 

отпадъците. 

· Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите "отговорност на 

производителя" и "замърсителят плаща". 

· Участие на обществеността. 

· Управление на специфични потоци отпадъци. 

1. Организация на управлението на отпадъците. 

Управлението на отпадъците в община Девин се организира от кмета на община Девин в 

съответствие с нормативните изисквания и Програмата за управление на отпадъците на община 

Девин за периода 2017-2020 година. 

Управлението на отпадъците е съсредоточено в общинско предприятие „БКС – Девин“.  

Отпадъците от населените места в общината се събират организирано от всички 

населени места и се извозват до регионалното депо с. Барутин, община Доспат. 

Разходите за депониране на битов отпадък за отчетната 2020 година са размер на 

84 000 (осемдесет и четири хиляди) лева за 2 800 тона (30 лева на тон). 

Отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за отчетната 2020 

година са в размер на 266 000 (двеста шестдесет и шест хиляди) лева за 2 800 тона (95 лева 

на тон). 

Отчисленията по чл. 60 от ЗУО (за дейности по закриване и след експлоатационни грижи 

на площадката на регионалното депо) за отчетната 2020 година, са в размер на 8 708 (осем 

хиляди седемстотин и осем) лева за 2 800 тона (3,11 лева на тон). 
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Събирането и транспортирането на битовите отпадъци от населението се извършва от 

общинско предприятие „БКС – Девин“.  

2. Финансиране на разходите. 

За финансиране на разходите по управление на отпадъците на своята територия, 

община Девин събира от населението и фирмите такса битови отпадъци за услугите по 

събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, както и за поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Таксата се събира от 

отдел „Местни данъци и такси” към Община Девин. 

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Девин, такса битови отпадъци, се определя в 

годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз основа на 

одобрена план-сметка. План-сметката е приета с Решение № 14/18.12.2019 г. на Общински 

съвет – Девин. Размерът на таксата битови отпадъци за отчетния период, е както следва:  

За имоти на физически и юридически лица, попадащи в районите в които е 

организирано събиране и извозване на битови отпадъци (БО), в промили на база данъчна или 

отчетна стойност на имота: 

I. За жилищни и вилни имоти на физически лица, за гр. Девин на база данъчна оценка 

на съответния имот, в т.ч.: 8 ‰ 

1. -за доставка на съдове за БО 0.70 ‰ 

2. -за събиране и транспортиране 4,40 ‰ 

3. -за поддържане на депо за БО 2,60 ‰ 

4. -за почистване на терени за обществено ползване 0.30 ‰ 

II. За жилищни и вилни имоти на физически лица, за останалите населени места на база 

данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.: 14 ‰ 

1. -за доставка на съдове за БО 1,20 ‰ 

2. -за събиране и транспортиране 7,70 ‰ 

3. -за поддържане на депо за БО 4,60 ‰ 

4. -за почистване на терени за обществено ползване 0.50 ‰ 

III. За нежилищни имоти на юридически лица, за всички населени места на база по-

високата от отчетната стойност или данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.: 16 ‰ 

1. -за доставка на съдове за БО 1.40 ‰ 

2. -за събиране и транспортиране 8,80 ‰ 

3. -за поддържане на депо за БО 5,20 ‰ 

4. -за почистване на терени за обществено ползване 0.60 ‰ 

За нежилищни имоти на юридически лица, на база количество БО, съобразно вида и 

броя на съдовете за БО и честота на извозването им. 

I. За нежилищни имоти за всички населени места по количество битови отпадъци – за 

1куб.м. в лв. 60.00 лв. 

За еднократно обработване на отделните видове съдове за БО- в лева 
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1. -кофа ”Мева”-0.11 куб. м. 6.60 лв. 

2. - контейнер тип ”Бобър” 1.1 куб. м. 66.00 лв. 

II. Промил за почистване на терени за обществено ползване, на база по-високата от 

отчетната стойност или данъчната оценка на имота 0.60 ‰ 

За незастроени урегулирани поземлени имоти. 

I. За имоти на физически лица, за гр. Девин на база данъчна оценка на съответния имот, 

в т.ч.: 2,90 ‰ 

1. -за поддържане на депо за БО 2,60‰ 

2. -за почистване на терени за обществено ползване 0.30‰ 

II. За имоти на физически лица, за останалите населени места на база данъчна оценка 

на съответния имот, в т.ч.: 5,10‰ 

1. -за поддържане на депо за БО 4,60‰ 

2. -за почистване на терени за обществено ползване 0.50‰ 

III. За имоти на юридически лица, за всички населени места на база отчетната стойност 

или данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.: 5,80‰ 

1. -за поддържане на депо за БО 5,20‰ 

2. -за почистване на терени за обществено ползване 0.60‰ 

За имоти на физически и юридически лица, намиращи се извън границите в които е 

организирано събиране и извозване на БО. 

I. За имоти на физически лица, за гр. Девин на база данъчна оценка на съответния имот, 

в т.ч.: 2,90‰ 

1. -за поддържане на депо за БО 2,60‰ 

2. -за почистване на терени за обществено ползване 0.30‰ 

II. За имоти на физически лица, за останалите населени места на база данъчна оценка 

на съответния имот, в т.ч.: 5,10‰ 

1. -за поддържане на депо за БО 4,60‰ 

2. -за почистване на терени за обществено ползване 0.50‰ 

III. За имоти на юридически лица, за всички населени места на база отчетната стойност 

или данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.: 5,80‰ 

1. -за поддържане на депо за БО 5,20‰ 

2. -за почистване на терени за обществено ползване 0.60‰ 

За имоти, които няма да се ползват през цялата 2020 г. 

I. За жилищни и вилни имоти на физически лица, за гр. Девин на база данъчна оценка 

на съответния имот, в т.ч.: 2,90‰ 

1. -за поддържане на депо за БО 2,60‰ 

2. -за почистване на терени за обществено ползване 0.30‰ 

II. За жилищни и вилни имоти на физически лица, за останалите населени места на база 

данъчна оценка на съответния имот, в т.ч.: 5,10‰ 

1. -за поддържане на депо за БО 4,60‰ 

2. -за почистване на терени за обществено ползване 0.50‰ 
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III. За нежилищни имоти на юридически лица, за всички населени места на база 

отчетната стойност или данъчната оценка на съответния имот, в т.ч.: 5,80‰ 

1. -за поддържане на депо за БО 5,20‰ 

2. -за почистване на терени за обществено ползване 0,60‰ 

Размер на такса Битови отпадъци за читалищата в община Девин: 

За всички населени места на база отчетната стойност или данъчна оценка на съответния 

имот в т.ч. 3,20‰ 

1 -за доставка на съдове за БО 0,28‰ 

2 -за събиране и транспортиране 1,76‰ 

3 -за поддържане на депо за БО 1,04‰ 

4 -за почистване на терени за обществено ползване 0,12‰ 

Разходите за събиране на битовите отпадъци на територията на община Девин и 

извозването на БО до регионално депо в с. Барутин за депониране, за 2020 г. са в размер на 

474 560 лева. 

Разходите за осигуряване на техника и съдове за съхранение на битови отпадъци, за 

2020 г., са в размер на 14 100 лева. 

Разходите за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 

за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включени отчисления 

по чл. 60 и чл.64 от ЗУО, за 2020 г. са в размер на 375 508 лева. 

Разходите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г., 

са в размер на 30 830 лева. 

Разходите по изплащане на заеми и задължения за 2020 г., са в размер на 124 710 лева. 

Задълженията на ОП „БКС – Девин” за платени разходи по договори от община Девин, за 

2020 г., са в размер на 158 250 лева. 

Приходите от такса битови отпадъци за 2020 г. са в размер на 893 111 лева.  

3. Генериране на отпадъци. 

През 2020 г. в община Девин са генерирани 2800 тона битови отпадъци. 

Община Девин има изготвен Морфологичен анализ на състава и количеството битови 

отпадъци, образувани на нейна територия, съгласно Договор № Д-7231/06.12.2016 г., сключен 

с „БТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

Вид отпадък Общо за проба % 

хранителни 15,49 

хартия 13,04 

пластмаса 11,90 

текстил 1,65 

гума 1,08 

кожа 1,88 

градински 18,17 
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дървесни 2,90 

стъкло 3,36 

метали 1,20 

инертни  7,40 

ИУЕЕО 1,31 

опасни 0,63 

други 19,19 

общо тегло на фракция 100 

 

Има ясно изразена сезонна разлика при градинските отпадъци, тяхното процентно 

съдържание през лятото и есента.  

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се генерират в много 

големи количества поради строителство в по-малък обем в сравнение с останалите региони на 

страната. Строителни отпадъци се получават предимно от ремонтна дейност на домакинства. 

Към момента няма депа за строителни отпадъци, които да се намират в процес на изграждане 

или за които да има проектна готовност.  

Опасните отпадъци (пестициди) са обезвредени в 2 броя ББ-куба. 

4. Събиране и транспортиране на отпадъците.  

Всички населени места в общината са обхванати от услугата по организирано 

сметосъбиране. 

Събирането и извозването на отпадъците от всички населени места на територията на 

общината Девин се извършва от Общинско предприятие „БКС – Девин“ със специализиран 

автомобил Рено Премиум.  

Видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) на 

територията на общината, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 

октомври на предходната година. 

Системата за обслужване на населените места е с утвърден график, съгласно Заповед  

№ РД-09-573/31.10.2019 г. 

Системата за организирано сметосъбиране на община Девин е изградена от контейнери 

тип „Бобър“ от 1100 л, кофи тип „Мева” с обем 110 л и пластмасови контейнери.  

Сметосъбирането се извършва по график изготвен от общинско предприятие „БКС – 

Девин“. 

Ежемесечно се почистват 2 112 кофи и 234 контейнера.  

5. Разделно събиране на отпадъците. 

Община Девин има въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

Броят на разпределените цветни съдове за хартия, пластмаса и стъкло са 112 комплекта. 

Въведената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от община Девин 

има за цел намаляване количествата отпадъци, които се транспортират към регионално депо – 

с.Барутин.  
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Общината има сключен договор с фирма „Екобулхарт“ ЕООД, притежаваща разрешение 

за оползотворяване на отпадъци от опаковки.  

Събраните количества отпадъци от системата за разделно събиране през 2020 г. е : 

· 18,6 т. хартия и картон;  

· 1,12 т. пластмаса. 

6. Почистване на замърсени терени с отпадъци  

Ръководството на общината работи по почистване на замърсени терени от 

нерегламентирани изхвърлени отпадъци. Почистването на замърсените терени се извършва от 

работниците на ОП „БКС – Девин“, и назначени по програма за временна заетост. Периодично 

се извършва контрол за превенция от замърсявания с отпадъци, на територията на община 

Девин. Превантивният контрол и прилагането на административно-наказателните разпоредби, 

се осъществява от кметовете и кметските наместници на населените места в община Девин, и 

от старши експерт „Екология, програми и развитие“ при Община Девин, съгласно Заповед № 

РД-09-133/10.03.2021 г. 

 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

РЕШЕНИЕ № 64 

от 01.04.2021 г. 

 

Приемане на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Програма за енергийна 

ефективност на община Девин за периода 2019-2024 г.“ 

 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 34/12.02.2020 

г. на Общински съвет – Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на „Програма за енергийна 

ефективност на община Девин за периода 2019-2024 г.“ – Приложение 1. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 19, ДЗО – 66/24.03.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



Отчетна година 2020

Вид на задълженото лице:

Наименование на задълженото 
лице:

ЕИК / Булстат:

Област Община Населено място Улица №

Смолян Девин Девин  "Дружба" 1

Данни за общинската програма:

Наименование на програмата

Програма за "Енергийна 
ефективност на община Девин за 
периода 2019 -2024 г."

GWh

GWh

#DIV/0! %

GWh

Данни за лицето, отговорно за управлението на енергийната ефективност:

Име на служителя:

Телефон и e-mail за контакт:

Дата: 16.02.2021 г.

614895

Община Девин

Срок на програмата

Адрес:

Приета с Решение №/дата, месец, 
година

Здравко Иванов - Кмет на община 
Девин

2019 - 2024 Приета с Решение № 34 / 12.02.2020 г.

Изпълнение на целта на програмата за енергийни спестявания

Нагиян Селим

Подпис: ........................................

Енергийни спестявания, доказани с издадени удостоверения

0889 44 00 71; email : nagihan_eren@abv.bg

Цел на програмата за енергийна ефективност

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и 

за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

(Формата се попълва от органите на централната власт и местното самоуправление)

Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в Агенция за устойчиво енергийно 
развитие не по-късно от 1 март и се публикуват на Интернет страниците на съответните държавни и 

местни органи.

Общинска администрация



 - (избира се от 
падащо меню)  -  - кв.м.  - 

(попълва се, ако 
има извършено 

обследване)
 - 

(избира се 
от падащо 

меню)
 - хил. 

лева t/год.
хил. 

nm3/год.
t/год. t/год. t/год. MWh/год. MWh/год. MWh/год. хил.лв./

год.
тона/
год. год.  - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Сграда "Кольо фичето" 1 20265.501.1438.1 3 461,4 397APX062

Топлоизолиране 
на фасади, 
покрив и подове, 
подмяна на 
дограма и 
подмяна на  
осветление в 
общите части

Завършен 
проект - 
подмяна на 
дограма, 
покрив, 
подове, 
дограма и 
осветеление и 
топлоизолаци
я.

ОП РР 2014-
2020 г. 409,10 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 225,00 0,00 380,80 57,00 190,97 7,18

Доклад от 
обследване 
2016/очакван 
ефект

2 Сграда "Кольо фичето" 2 20465.502.1499.1 3 458.9 397APX063

Топлоизолиране 
на фасади, 
покрив и подове, 
подмяна на 
дограма и 
подмяна на  
осветление в 
общите части

Завършен 
проект - 
подмяна на 
дограма, 
покрив, 
подове, 
дограма и 
осветеление и 
топлоизолаци
я.

ОП РР 2014-
2020 г. 437,47 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 228,00 0,00 387,60 57,00 193,59 7,67

Доклад от 
обследване 
2016/очакван 
ефект

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

846,57 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 453,00 0,00 768,40 114,00 384,57 7,43Общо
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(ТЕЦ)

Течни 
горива 
общо

Иформация от 
извършено 

обследване - 
Предписани 

мерки

Изпълнени 
мерки за 

повишаване 
на 

енергийната 
ефективност

№ Тип на проекта Име на сграда ИДЕНТИФИКАТОР 
(съгласно ЗКИР) РЗП № на сертификат 

за ЕХ



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

РЕШЕНИЕ № 65 

от 01.04.2021 г. 

 

Приемане на годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на дейностите и 

мерките, заложени в Програмата за овладяване популацията на безстопанст-

вените кучета на територията на община Девин за периода 2020 г. – 2022 г 

 

 

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

и местната администрация и във връзка с Решение  № 60/18.05.2020г. на Общински 

съвет – Девин, Общински съвет – Девин 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2020 г. на кмета на община Девин за изпълнение на 

дейностите и мерките, заложени в Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Девин за периода 2020 г. – 2022 

г. – Приложение 1. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 20, ДЗО – 67/24.03.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение № 1 към Решение № 65 от 01.04.2021 г. 

 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

за изпълнение на 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Девин за периода 2020 г. – 2022 г. 

 

С Решение № 60/18.05.2020 г. на Общински съвет – Девин е приета Програмата 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Девин за периода 2020 г. – 2022 г. 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и план за 

действие на територията на община Девин, за периода 2020 - 2022 г., цели постигане 

на здравословна среда за гражданите, установяване на дългосрочни и ефективни 

мерки, които ще доведат до овладяване на популацията на безстопанствените кучета 

на територията на общината, в съответствие с § 1, т. 12 от Закона за защита на 

животните (ЗЗЖ) и с хуманното отношение към животните. 

Проблемът с безстопанствените кучета на територията на Община Девин е 

значим за обществеността и има многостранни измерения – здравни, социално-битови, 

икономически и екологични. Овладяването на популацията на безстопанствените 

кучета е научно обосновано регулиране, което позволява осъществяване на контрол и 

свеждане на броя им до минимум. 

Регулирането на популацията на безстопанствените кучета е един в голяма 

степен национален проблем, който има повече социален, отколкото екологичен 

характер. 

Изпълнението на Общинската програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Девин и планът за действие по 

чл.40, ал.3 от ЗЗЖ се управлява от Кмета на общината. Оценката за изпълнение на 

общинската програма се извършва на базата на прилагане на мерките и постигането на 

заложените задачи.  

Мерките, които са взети във връзка с изпълнението на програмата, през 2020 г., 

са както следва:  

Мероприятия по кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна 

маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета, са 

проведени по отношение на 53 броя кучета.  

Не е провеждана евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни 

безстопанствени кучета. 

Осиновените безстопанствени кучета са 10 на брой.  

Извършена е регистрация на 38 броя домашни кучета.  

Периодично се обявяват кампании от община Девин за популяризиране на 

ползите от кастрацията на домашните кучета.  

Направени са 6 броя предписания по чл. 172, чл. 173, 174 и 177 от Закона за  



Приложение № 1 към Решение № 65 от 01.04.2021 г. 

 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)  

Поставени са забранителни знаци за разхождане на кучета по паркове и детски 

площадки, с цел подобряване на чистотата на градската среда. 

Периодично се извършва превантивен контрол за спазване на изискванията за 

отглеждане на кучета, регламентирани със Закона за ветеринарномедицинската 

дейност. Контролът се осъществява от длъжностните лица при община Девин и от 

кметовете и кметските наместници на населените места в община Девин, съгласно 

Заповед № РД-09-113/07.02.2020 г. 

Съгласно чл. 55, ал. 1 от Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги в Община Девин, за притежаване на куче собственикът заплаща 

годишна такса в размер на 10.00 лв. в общината. 

Приходите от събраните такси за притежаване на куче по чл. 116 от Закона за 

местни данъци и такси през 2020 г. са в размер на 363, 33 лева (триста шестдесет и 

три лева и тридесет и три стотинки). 

Средствата, които са предвидени за овладяване популацията на 

безстопанствените животни, съгласно приетия бюджет за 2021 г., са в размер на 27 000 

(двадесет и седем хиляди) лева.  

 

 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

РЕШЕНИЕ № 66 

от 01.04.2021 г. 

 

Приемане на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Дългосрочна програма за 

насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и 

биогорива в община Девин 2019-2029 г.“ 

 

 

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

и местната администрация и във връзка с Решение № 7/27.01.2020 г. на Общински 

съвет – Девин,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2020 г. на кмета на община Девин за изпълнение на 

„Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива в община Девин 2019-2029 г.“ – Приложение 1. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 21, ДЗО – 68/24.03.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



п.к: хххх

п.к: 4800 № 1

Количество Вид гориво

държавна, 
общинска, 

частна, смесена
 - 

(избира се 
от 

падащо 
меню)

 - kW KWh/год.
t/год.; 

1000nm 3 /год.
(избира се от 
падащо меню)

KWh/год KWh/год KWh/год. лв./год. тона/год.
(избира се от 
падащо меню)

лв. % -

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

Източник на 
финансиране

Дялово 
участие на 
общината

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Вид 
произвед

ена 
енергия 

от ВИ

Спестени енергии 
годишно ЗабележкиИзточници на 

финансиране

Годишно 
производст

во

Начална и 
крайна дата 
на мярката

Инстали
рана 

мощност

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТA

Ел. 
енергия

Адм. област:…………………

Адрес: гр. Девин ж.к/кв………………………………………………………

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Вид 
енергия 

от ВИ 

Собственост 
на проекта 

Топл.
енергия (ТЕЦ)

СПЕСТЕНИ ГОРИВА              

ЗДРАВКО ИВАНОВ - Кмет тел./GSM  /03041/ 21-74 E-mail: obshtina@devin.bg

дългосрочна ОПНИЕВИБГ на община Девин  2019 - 2029г. 

Приложение № 1 към Решение № 66 от 01.04.2021 г.  

Отчет за 2020 г. за изпълнение на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 2019-2029 г.“

Задължено лице: Община Девин ЕИК: 000614895

ул. "Дружба"

Представляващ:
Лице за контакт: Нагиян Селим - ст. експерт "ЕПР"

Информация за програмата

Спестени емисии 
CO2 

Спестени 
средства 

ОБЩО
горива и 
енергии

ИЗПЪЛНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПРЕЗ ГОДИНАТА

Инвестиц
ии общо

Отчетна година 2020 г.
тел./GSM 0877 32 19 01 E-mail: nagihan_eren@abv.bg

Наименование на мярката:

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА Забележки

1

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

ПЛАНИРАНИ/ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ И НА БИОГОРИВА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ

СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ
(избира се от падащо меню)

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА



Биодизел, L Биоетанол, L

3447,354
234,0989

Източник на 
финансиране

1.

2.

Вид на горивото

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Дизелово гориво
Бензин

ЗабележкаВид на примеса
Количество на примеса в литриКоличество с примеси

L

ОЦЕНКИ ЗА НАЛИЧНИЯ И ПРОГНОЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МЕСТНИ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА Забележка
СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗЕВИ

(избира се от падащо меню)
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

57 455,90
3344,27

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

РЕШЕНИЕ № 67 

от 01.04.2021 г. 

 

Одобряване на проект на ПУП-ПП за обект „Изграждане на нов горски 

автомобилен път „ Клисе Кидик- Лисичево” находящ се на територията на ТП 

„ДЛС- Извора” гр. Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 

1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 75, ал. 4 от 

Закона за горите,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I.Одобрява проект на ПУП-ПП за обект „ Изграждане на нов горски автомобилен 

път „ Клисе Кидик- Лисичево“ находящ се на територията на ТП „ДЛС- Извора“ гр. 

Девин 

 

II.Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

01.04.2021 г., Протокол № 4, т. 22, ДЗО – 69/24.03.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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