
 
 
 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 
СПРАВКА 

за постъпилите предложения, становища и препоръки, получени в резултат от публично обсъждане на проекта на План за 

интегрирано развитие на община Девин (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г., публикуван на интернет страницата на 

Община Девин на 22.06.2021 г. за публично обсъждане от 22.06.2021 г. до 22.07.2021 г., включително. 

№ 

по 

ред 

Вносител Предложение, становище, препоръка 

Степен на 

приемане

* 

Мотиви за 

неприети 

предложения 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Руси Чаушев – 

общински 

съветник 

(Вх. № 94Р-417-3 

от 21.07.2021 г.) 

Запознах се обстойно с проекта на Плана за интегрирано развитие на община 

Девин за периода 2021-2027г. и в тази връзка изказвам мнение , че на стр.33 където е 

засегната темата за спортната инфраструктура в частност стадиона не е отразено 

реалното физическо състояние на същия където от към обслужващи помещения е 

изключително лошо, а от към терен, поливна система, трибуни и прилежаща 

инфраструктура по скоро лошо отколкото добро така както е отразено в проекта. Така 

като го чета имам чувството, че човека или хората които са писали този проект изобщо 

не са ходили на място да видят за какво става въпрос. 

Във тази връзка предлагам на ст. 33 Спортна инфраструктура в реда за стадиона да 

се запише следното: 

1. В колона физическо състояние да се запише – Много лошо 

2. В колона необходими дейности, забележки да се запише - Необходимост от 

цялостна реконструкция включваща изграждане на 3 нови съблекални със 

санитарни помещения, административни помещения включващи съдийска стая, 

медицинска стая, 2 стаи за треньори, помощна стая; подмяна на поливната 

система и тревното покритие; ремонт на трибуни и поставяне на седалки. 
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1 2 3 4 5 

2. Ангел Ликов – 

общински 

съветник  

(Вх. № 94А-854-6 

от 22.07.2021 г.) 

На интернет страницата на Община Девин е качен проект на Плана за интегрирано 

развитие на община Девин за периода 2021-2027г. за обществено обсъждане, в тази 

връзка давам следните предложения по Приложение 1 „Програма за реализация на ПИРО 

на община Девин за периода 2021-2027 г. – ПРОЕКТ“: 

1. В приоритет 1 „Развитие и модернизиране на местната икономика“, мярка 1. 

„Развитие на местната икономика и насърчаване на иновациите“, да се добави нова 

дейност/проектна идея „Разработване на нови и съществуващи минерални 

извори“ с бюджет от 150 хиляди лева и реализация от „Общинска 

администрация, Частен бизнес“; 

2. В приоритет 2 „Целенасочено развитие на туризма“, мярка 3. „Популяризиране на 

местния туристически продукт“, да се промени заглавието на последната 

дейност/проектна идея на „Организиране и провеждане на фестивали“ като се 

запази бюджета; 

3. В приоритет 3 „Равни възможности и достъп до качествени обществени услуги“, да 

се промени заглавието на мярка 1. както следва „Подобряване на социалната 

инфраструктура и развитие на социалните услуги“; 

4. В приоритет 3 „Равни възможности и достъп до качествени обществени услуги“, да 

се добави нова мярка „Намаляване на безработицата, чрез осигуряване на 

заетост“ със следните дейности/проектни идеи „Осигуряване на заетост на лица 

от уязвимите групи“ и „Активиране на младите хора, чрез включване в заетост“ 

съответно с бюджети от 800 хиляди и 600 хиляди лева и реализация от 

„Общинска администрация“; 

5. В приоритет 3 „Равни възможности и достъп до качествени обществени услуги“, 

мярка 3. „Подобряване на образователната среда“, да се промени заглавието на първата 

дейност/проектна идея на „Подпомагане на образователната дейност“ като се 
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запази бюджета; 

6. В приоритет 3 „Равни възможности и достъп до качествени обществени услуги“, 

мярка 3. „Подобряване на образователната среда“, да се добави нова 

дейност/проектна идея „Ремонт, реконструкция и облагородяване на дворните 

пространства на детски градини и училища.“ с бюджет от 240 хиляди лева и 

реализация от „Общинска администрация“; 

7. В приоритет 4 „Подобряване на условията за живот и бизнес в общината“, мярка 3. 

„Облагородяване на населените места“, да се добави нова дейност/проектна идея 

„Модернизация на комуналните дейностите, чрез закупуване на нова техника“ с 

бюджет от 600 хиляди лева и реализация от „Общинска администрация“; 

8. В приоритет 4 „Подобряване на условията за живот и бизнес в общината“, мярка 3. 

„Облагородяване на населените места“, да се добави нова дейност/проектна идея 

„Изграждане и реконструкция на подпорни стени“ с бюджет от 3 950 хиляди 

лева и реализация от „Общинска администрация“. 

*Приема се/ Приема се със забележки/корекции/ Не се приема 

Изготвил: 

Митка Вълчинова  Дата: 23.07.2021 г. 

Началник на отдел АО 

      

 


