
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. „Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 
РЕШЕНИЕ № 133 

от 29.08.2022 г. 

 
Промяна на броя на потребителите на социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“, считано от 01.10.2022 година 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за 

социалните услуги и чл. 87, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните 

услуги, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за извършване промяна в броя на потребителите от 36 на 100 

на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, считано от 01.10.2022 г., със следните 

параметри, които ще бъдат финансово обезпечени със Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 година: 

1.1. Вид: „Асистентска подкрепа“. 

1.2. Профил: Специализирана социална услуга. 

1.3. Адрес: гр. Девин, ул. „Дружба“ №1, общ. Девин, обл. Смолян. 

1.4. Брой потребители – 100 (сто). 

2. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички последващи действия 

по изпълнение на Решението. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено на 

29.08.2022 г., Протокол № 11, т. 1, ДЗО – 146/25.08.2022 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 № 134 

от 29.08.2022 г. 

 
Одобряване проект за ПУП-ПР за централна част на кв. Настан, попадащ в  

кв. 120 и кв. 121 по плана на гр. Девин, кв. Настан 

 

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

местната администрация, чл. 129 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) за 

централна част на кв. Настан, попадащ в кв. 120 и кв. 121 по плана на гр. Девин, кв. 

Настан, съгласно представената графична част. 

3. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими процедури 

по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено на 

29.08.2022 г., Протокол № 11, т. 2, ДЗО – 148/26.08.2022 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 № 135 

от 29.08.2022 г. 

Структура на училищата в Община Девин през 2022/2023 учебна година и 

формиране на паралелки под норматива на Приложение 7 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование и осигуряване на дофинансиране на училищата 

 

На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68, ал. 2-6, чл. 

69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Дава съгласие да бъдат формирани паралелки: 

 

а/ с брой на учениците не по-малко от 10 за учебната 2022/2023 година - 

съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование по училища, както следва:  

 

ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 

IІ клас и ІII клас - 11 ученика /4 ученика + 7 ученика/ - 1 слята паралелка 

VII клас – 10 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

 

б/ с брой на учениците по-малко от 10 за учебната 2022/2023 година - съгласно 

чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование по училища, както следва:  

 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан 

І клас и ІV клас – 6 ученика /3 ученика + 3 ученика/ - 1 слята паралелка  

IІ клас и ІII клас – 6 ученика /5 ученика + 1 ученика/ - 1 слята паралелка 

V клас и VІ клас – 7 ученика /4 ученика + 3 ученика/ - 1 слята паралелка  

VІI клас – 6 ученика – 1 самостоятелна паралелка 
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ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 

IV клас – 7 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

V клас – 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

 

ОУ „Иван Вазов” – с. Триград 

І клас и ІI клас – 3 ученика /1 ученика + 2 ученика/ - 1 слята паралелка 

III клас – 2 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

V клас и VI клас – 3 ученика /1 ученика + 2 ученика/ - 1 слята паралелка  

VII клас – 2 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

                                            

ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково 

V клас и VІІ клас – 5 ученика /2 ученика + 3 ученика/ – 1 слята паралелка  

 

ПГЕ „А. С. Попов” – гр. Девин 

VIII „а“ клас – 7 ученика, самостоятелна паралелка, спец. „Eлектрообзавеждане 

на производството“, с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда 

XI „а“ клас – 8 ученика, самостоятелна паралелка, специалност „Автоматизация 

на непрекъснати производства“, защитена специалност 

XII „а“ клас – 9 ученика /слята паралелка от две специалности - „Компютърна 

техника и технологии“ и „Организация на хотелиерството“/ 

 

ІІ. Утвърждава дофинансиране на общинските училища за  утвърдените 

маломерни паралелки за учебната 2022/2023 година при единни разходни 

стандарти за периода 01.09 – 31.12.2022 г., както следва: 2 519 лева /две 

хиляди петстотин и деветнадесет лева/ за неспециализираните училища; и при 

единен разходен стандарт (ЕРС) за специалности:  

-  „Компютърна техника и технологии“ – 3 354,00 лв.;  

- „Организация на хотелиерството“ – 3 059,00 лв.;  

№ 

 

 

Училище 

 

 

Общ размер на необходимите 

средства /лв./ за дофинансиране на 

неспециализираните училища и ПГЕ 

„А. С. Попов” за учебната 

2022/2023 година 

  

1. 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –  

гр. Девин, кв. Настан 58 944,60 

2. ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно 33 754,60 

3. ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин 2 565,20 

 ВСИЧКО: 95 264,40 
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Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено на 

29.08.2022 г., Протокол № 11, т. 3, ДЗО – 150/26.08.2022 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 № 136 

от 29.08.2022 г. 

 

Избиране на членове на ПК „Здравеопазване и социална политика. 

Екология” (ПК „ЗСПЕ”), Образование, младешки дейности, спорт, туризъм и 

култура“ (ПК „ОМДСТК“) и ПК „Противодействие на корупцията и 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” (ПК „ПКПУКИ”) 

 

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

администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Допълва състава на „ЗСПЕ”, „ОМДСТК” и ПК „ПКПУКИ“ както следва: 

 

1. ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” (ПК „ЗСПЕ”): 

 

Член: Николина Веселинова Хаджиева  

 

2. Образование, младешки дейности, спорт, туризъм и култура“ (ПК 

„ОМДСТК“): 

 

Член: Николина Веселинова Хаджиева 

 

3. ПК „Противодействие на корупцията и предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси” (ПК „ПКПУКИ”)  

 

Член: Николина Веселинова Хаджиева 

 
Председател: Николина Веселинова Хаджиева 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено на 

29.08.2022 г., Протокол № 11, т. 4, ДЗО – 149/26.08.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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