
 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 40 

от 14.04.2022 г. 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от 

Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 4, ал. 3 и ал. 4 и чл. 71, ал. 1, т. 

1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, 

и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с чл. 76, ал. 

3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), чл. 8, чл. 11, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове (ЗНА), при спазване на изискванията на чл. 75-79 от 

АПК, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 Приема Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги в община Девин, съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т.1, ДЗО – 44/28.03.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА 

ДЕВИН 

 

(Приета с Решение № 11 от 27.02.2009 г., изм. с Решение № 66 от 30.06.2009 г., доп. 

с Решение № 105 от 16.10.2009 г., изм. с Решение № 19 от 19.02.2010 г., изм. и доп. с 

Решение № 6, Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., 

Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012 г., Решение № 

213/15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (в сила от 01.01.2014 г.), Решение 

№ 92/07.05.2014 г., Решение № 186 от 24.10.2014 г., Решение № 191 от 24.10.2014 

г., Решение № 32 от 22.12.2015 г. и Решение № 34 от 22.12.2015 г., Решение №5 от 

28.01.2016 г., изм. с Решение № 39 от 29.02.2016 г., Решение № 212 от 29.12.2016 г., 

Решение № 46 от 31.03.2017 г., изм. и доп.с Решение № 81 от 31.05.2017 г., изм. с 

Решение №100 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 227 от 

13.06.2017 г. на Административен съд - Смолян, доп. с Решение № 163 от 24.10.2018 

г., изм. и доп. с Решение № 77 от 20.06.2019 г., Решение № 80 от 28.05.2020 г., 

Решение № 112 от 06.08.2020 г., Решение № 12 от 27.01.2021 г. и Решение № 44 от 

09.03.2021 г. на Общински съвет – Девин) 

§ 1. В Приложение № 4 се изменя т. 1., както следва: 

„1. Ценоразписи за продажба на дървесина от горски територии – 

собственост на Община Девин  

1.1. ЦЕНОРАЗПИС № 1 за продажба на дървесина от склад, добита от 

горски територии - собственост на Община Девин, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 и т. 5 

от Наредбата за условията и реда да възлагане на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти 

КАТЕГОРИЯ 

ДЪРВЕСИНА 

/СОРТИМЕНТИ/ 

МЯРКА 

ДЪРВЕСЕН ВИД - ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ 
ТВЪРДИ 

ШИРОКОЛИСТНИ МЕКИ 

ШИРОКО-

ЛИСТНИ СМЪРЧ ЕЛА 
БЯЛ 

БОР 

ЧЕРЕН 

БОР 
ДРУГИ ДЪБ БУК ДРУГИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Трупи с Дтк над 

50см - Iа клас 
м3 145 145 140 125 125 145 145 125 100 

Трупи с Дтк над 

30см - I клас 
м3 140 140 135 120 120 140 140 120 95 

Трупи с Дтк 18-

29см - II клас 
м3 130 130 125 110 110 130 130 110 85 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Трупи с Дтк 15-

17см - III клас 
м3 120 120 115 100 100 120 120 100 75 

Обли греди - IV 

клас 
м3 100 100 95 80 80 90 90 70 60 
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Технологична 

дървесина 
м3 65 65 60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Ритловици - V 

клас 
м3 60 

  

 60 

  

 60 

Технологична 

дървесина 
м3 65 65 65 

ДЪРВА 

ОЗМ м3 90 80 60 

Дърва за огрев м3 55 70 60 

Дърва за огрев 

(за местно 

население по 

чл.71, ал.2, т.1) 

пр. м3 25 38 25 

Посочените цени са минимални. При продажба на дървесина от склад, добита 

от горски територии - собственост на Община Девин, чрез търг с явно или тайно 

наддаване, началните тръжни цени не могат да са под минималните от посочените в 

Ценоразпис № 1. 

1.2. ЦЕНОРАЗПИС № 2 за продажба на стояща дървесина на корен, добита 

от горски територии - собственост на Община Девин, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 

3, 6 и 7 от Наредбата за условията и реда да възлагане на дейности в горски 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти 

КАТЕГОРИЯ 

ДЪРВЕСИНА 

/СОРТИМЕНТИ/ 

МЯРКА 

ДЪРВЕСЕН ВИД - ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ 
ТВЪРДИ 

ШИРОКОЛИСТНИ МЕКИ 

ШИРОКО-

ЛИСТНИ СМЪРЧ ЕЛА 
БЯЛ 

БОР 

ЧЕРЕН 

БОР 
ДРУГИ ДЪБ БУК ДРУГИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Трупи с Дтк над 

50см - Iа клас 
м3 110 110 105 100 100 105 105 85 70 

Трупи с Дтк над 

30см - I клас 
м3 105 105 100 95 95 100 100 80 65 

Трупи с Дтк 18-

29см  - II клас 
м3 75 75 70 65 65 75 75 70 55 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Трупи с Дтк 15-

17см  - III клас 
м3 85 85 80 75 75 60 60 55 40 

Обли греди - IV 

клас 
м3 65 65 60 45 45 40 40 30 20 

Технологична 

дървесина 
м3 30 30 7 

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Ритловици - V 

клас 
м3 20 20 20 
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Технологична 

дървесина 
м3 30 30 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ДЪРВА 

ОЗМ м3 50 50 30 

Дърва за огрев м3 20 30 20 

Дърва за огрев 

(за местно 

население по 

чл.71, ал.2, т.1) 

пр. м3 5 14 5 

Посочените цени са минимални. При продажба на стояща дървесина на корен, 

добита от горски територии - собственост на Община Девин, чрез търг с явно или 

тайно наддаване, началните тръжни цени не могат да са под минималните от 

посочените в Ценоразпис № 2.“ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 2. Тази наредба e приета на основание чл. 22, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за 

местните данъци и такси, във връзка с чл. 4, ал. 3 и ал. 4 и чл. 71, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 

3,  т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, с Решение № 40 от 14.04.2022 г. на 

Общински съвет – Девин, и влиза в сила от деня на приемането ѝ. 

 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 41 

от 14.04.2022 г. 

Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на 

Министерство на здравеопазването върху поземлен имот, частна общинска 

собственост, с идентификатор 20465.504.1512 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Девин, одобрени със Заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. 

Девин, ул. „Явор“, площ 1005 кв. м, стар номер 1511, квартал 68, парцел 

ХХХI-1512-За център за спешна медицинска помощ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение второ, 

чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 36, ал. 2 във връзка с чл. 

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

общинско имущество на община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- 

общинска собственост за 2022 година, като в т. III „Отстъпено право на строеж“ се 

добавя „поземлен имот с идентификатор 20465.504.1512, с площ 1005 кв. м, 

безвъзмездно“. 

II. Учредява в полза на Министерство на здравеопазването безвъзмездно, 

безсрочно право на строеж върху поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

20465.504.1512 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и 

четири точка хиляда петстотин и дванадесет) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри (КККР) на гр. Девин, община Девин, област Смолян, одобрени със Заповед № 

РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на 

КККР, засягащо ПИ, е от 06.04.2017 г., находящ се в гр. Девин, ул. „Явор“, площ 1005 

кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за обект комплекс за здравеопазване, предишен идентификатор 

20465.504.1511, номер по предходен план: 1511, квартал 68, парцел ХХХI-1512-За 

център за спешна медицинска помощ, съседи: 20465.504.1511, 20465.504.5068, 

20465.504.5055, собственост на Община Девин съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 2521/10.11.2016 г., за изграждане на „Филиал за спешна медицинска 
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помощ (ФСМП), навес за линейки, дизел генератор и паркинг“. 

III. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по 

изпълнение на решението, включително да сключи договор за отстъпено право на 

строеж с Министерство на здравеопазването. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т. 2, ДЗО – 45/30.03.2022 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 № 42 

от 14.04.2022 г. 

Структура на образователните институции на територията на Община   Девин 

през 2022/2023 учебна година 

 

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

от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Утвърждава структурата на образователните институции (училища, 

центрове за подкрепа за личностно развитие и детски градини) в Община Девин за 

учебната 2022/2023 година, както следва: 

 

І. УЧИЛИЩА 

1. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА 

1.1. СУ „Христо Ботев”, гр. Девин; 

1.2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, кв. Настан; 

1.3. ОУ „Гео Милев”, с. Грохотно; 

1.4. ОУ „П. Кр. Яворов”, с. Гьоврен; 

1.5. ОУ „Иван Вазов”, с. Триград; 

1.6. ОУ „Христо Ботев”, с. Лясково. 

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА 

2.1. ПГЕ „А. С. Попов”, гр. Девин.  

 

ІІ. ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) 

1. ЦПЛР – Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин; 

2. ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Девин. 

 

ІІІ. ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

1. Детска градина  „Здравец”, гр. Девин;  

2. Детска градина „Изворче”, гр. Девин;  

2.1. Филиал – кв. Настан;  

3. Детска градина „Катя Ванчева”, с. Грохотно; 
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4. Детска градина „Радост”, с. Гьоврен;   

4.1. Филиал – с. Триград. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т.3, ДЗО – 46/31.03.2022 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 № 43 

от 14.04.2022 г. 

Календар за предвидените културни събития и прояви в община Девин през 

2022 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 

от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Утвърждава Календар за предвидените културни събития и прояви в 

община Девин през 2022 г., съгласно Приложението. 

2. Определя средствата от общинския бюджет за финансиране на проявите от 

календара за предвидените културни събития и прояви в размер на 46 300 

(четиридесет и шест хиляди и триста лева) лева. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т.4, ДЗО – 48/01.04.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение  
към  Решение 43 от 14.04.2022 г. на ОбС - Девин 

 

 

КАЛЕНДАР ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ В ОБЩИНА ДЕВИН ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

ДАТА / МЕСЕЦ МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА / ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/И 

СРЕДСТВА 
ОТ 

ОБЩИНСКИ 
БЮДЖЕТ 
2022 Г. 

1 2 3 4 5 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

04.01.2022 г. Читалище 
100г. от рождението на Блага Димитрова - българска писателка, 

поетеса, литературен критик 

НЧ „Отец Паисий - 1951“,  
с. Селча 

 

01-05.01.2022 г. 
Двора на 

читалището 
Ледена пързалка-състезание с шейни, награди за най-активните 

НЧ „Асен Златаров - 1945“,  
с. Брезе 

 

12.01.2022 г. Читалище Битова вечер на тема : „Зимни вечери“ 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

20.01.2022 г. Читалище 
Спортно състезание „Весела пързалка“ с учениците от ОУ „Иван 

Вазов“ 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

20.01.2022 г. 
Читалнята на 

библиотеката 

100 г. – от рождението на Блага Димитрова – българска 

писателка и поетеса (1922 – 2003) – изложба на литература. 

НЧ „Възраждане  1949“, 

кв. Настан 
 

21.01.2022 г. Репетиционна зала „Бабинден”  – сценка 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

21.01.2022 г. Читалище „Бабинден“ –  възстановка на обичая   
НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 
 

21.01.2022 г. Читалище Празнуване на Бабинден 
НЧ „Съединение 2006“, 

с. Осиково 
 

27. 01.2022 г. 

Библиотека 

 

 

Музейна сбирка 

Тематична изложба по случай  190 г. от рождението  на Луис 

Карол /1832-1898/ 

 

Изложба по случай 85 години от рождението на Вълко Гайдаров, 

художник, член на СБХ, роден в гр. Девин ч1939 – 2009 г.) 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

27.01.2022 г. Читалище 
Рецитал на тема „Тихо се сипе първият сняг“- 100 години от 

рождението на Цветан Ангелов 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

30.01.2022 г. Читалище 
190 години от рождението на Луис Карол- четени на откази от 

„Алиса в страната на чудесата“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

Януари 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба – 100 г.  от рождението на Цветан Ангелов – 

български писател (1922 – 1982) 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

Януари 2022 г. Библиотека Зимни празници и обичаи –Мултимедийна презентация в НЧ „Назъм Хикмет -  
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Библиотеката 1948“, с. Грохотно 

1 2 3 4 5 

Януари 2022 г. Читалище Бабин ден - отбелязване на деня на родилната помощ 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Януари 2022 г. Читалище 
100 г. от рождението на Блага Димитрова –българска писателка, 

поетеса, литературен критик (1922–2003). 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Януари 2022 г. Читалище 
„За спомен от Родопите”-изработване на сувенири съвместно с 

деца от училището 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Януари 2022 г. Читалище 
Запознаване на децата от подготвителната група към ДГ с 

дейността на библиотеката и услугите, които предлага 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Януари 2022 г. Читалище 
Продължаване на кампанията 

„Чети с мен“- работа с клуба „Приятели на книгата“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

Януари 2022 г. Читалище Сбирка на членовете на клуб „Плетиво“. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

Януари 2022 г. Читалище 
Продължаване на кампанията „Чети с мен“- работа с клуба „ 

Приятели на книгата“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

Януари 2022 г. Читалище 
Битова вечер на тема „Дядо и баба ни разказват“ за спомените 

от миналото на Беден 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

Януари 2022 г. Читалище 
„Плетиво“ – изработване на гривни 

„Ръкоделие“ – изработване на изделия от хартия 

НЧ „Надежда –1950“  

с. Беден 

 

Януари 2022 г. Читалище 
Ех, лъжовен свят – мост между поколенията – среща с най 

старите хора от селото 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

Януари 2022 г. Читалище Детска любознателница „В царството на книгите“ 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Януари 2022 г. Читалище 
80 г. от рождението на родопската народна певица Валя  

Балканска – фолкрона вечер 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Януари 2022 г. Читалище 75 г. от рождението на Елена Хайтова – литературна вечер 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Януари 2022 г. Читалище Изложба за деня на Левски 
НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 

 

Януари 2022 г. Читалище „Бабин ден“ 
НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

06.02.2022 г. Читалище 
Николай Хайтов и Родопа – литературна вечер с презентация и 

дискусия 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

12.02.2022 г. Библиотека 
Витрина подредена в библиотеката- 120 години от рождението 

на Светослав Минков 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
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12.02.2022 г Читалище 
Изложба на материали за живота и дейността на В. Левски, 

литературна изложба на творби посветени на делото му 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

1 2 3 4 5 

13.02.2022 г. Читалище Вино и любов – поетична вечер в библиотеката 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

14.02.2022 г. Читалище 
Литературно четене-„На чаша вино”-посветено на Деня на 

влюбените и Трифон Зарезан 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

14.02.2022 г. Библиотека „Вино и любов” – Поетична вечер в Библиотеката 
НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 
 

18.02.2022 г. Читалище „Кой  е Левски” Презентация и изготвяне на кът от материали 
НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 
 

18.02.2022 г. ДГ „Здравец“ Честване на годишнина от смъртта на Васил Левски ДГ „Здравец“, гр. Девин  

19.02.2022 г. Библиотека 
изложба и рецитал- Седмица посветена на Апостола на 

свободата 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

19.02.2022 г. Читалище Рецитал посветен на делото на Апостола на свободата. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

19.02.2022 г. 
Библиотека 

 

ден посветен на Васил Левски-кът от снимков материал 

посветен на живота му. 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 
 

19.02.2022 г. бЧиталище „Дяконът Левски” – презентация 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

19.02.2022 г. 
Библиотека 

 
„Делото на Васил Левски“ 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 
 

19.02.2022 г. Читалище 
Отбелязване на годишнина от обесването на  

Васил Левски 

НЧ „Съединение - 

2006“, с. Осиково 
 

22.02.2022 г. Читалище 

120 години от рождението на Светослав Минков- бащата на 

българската фантастика. 

115 години от рождението на Емилиян Станев- гостуване в 

детската градина. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

23.02.2022 г. Читалище „Баба Марта плете мартеници“ - изложба 
НЧ „Съединение - 

2006“, с. Осиково 
 

25.02.2022 г. 
Читалнята на 

библиотеката 

120 г. – от рождението на Виктор Юго – френски поет, писател 

(1802 -1885) – изложба на литература. 

НЧ „Възраждане - 

1949“, кв. Настан 
 

28.02.2022 г. Библиотека 
Работилница за мартеници Изработване на мартеници с деца в 

библиотеката 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

28.02.2022 г. Читалище Здравна беседа в пенсионерския клуб „Хранене и здраве“. НЧ „Изгрев - 1936“,   
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с. Триград 

26-28 02.2022 г. Библиотека 
Витрина подредена в библиотеката.- 115 години от рождението 

на Емилиян Станев 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

28.02.2022 г. Градска 

Библиотека 

Тематична изложба  195  г. от смъртта на Ал.С.Пушкин НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

1 2 3 4 5 

28.02.2022 г. Читалище 
„Българската мартеница – сила, здраве и красота“ - Конкурс за 

най-хубава мартеница 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

28.02.2022 г. Читалище Конкурс на тема: „Какво знам за моя род“. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

Февруари 2022 г. Градска 

Библиотека 

Тематична изложба 180 г. от рождението на Карл Май- немски 

писател 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Февруари 2022 г. 
Градска 

библиотека 
Тематична изложба за „Живота и делото на Васил Левски” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

Февруари 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба 115 г. от рождението на Емилиян Станев/ 

1907 -1979/ г. Да се обяви конкурс за рисунки на деца по 

неговите приказки и разкази! 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

Февруари 2022 г. Читалище 

Работилница за мартеници: 

-Изработване на мартенички от деца; 

-Изложба-базар на изработените мартенички, като част от тях 

ще се дадат на деца от ЦЛП-Девин. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Февруари 2022 г. Читалище Вечер на поезията под наслов „Вино и любов 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Февруари 2022 г. Читалище 
Изработване на картичка и натурални сапуни с етерични масла 

за мама . 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Февруари 2022 г. Читалище Конкурс на тема „Зимна приказка“ в Беден 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
 

Февруари 2022 г. Читалище Изработка на мартенички 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
 

Февруари 2022 г. Библиотека Изработване на мартеници, картички, пана 
НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 
 

Февруари 2022 г. Читалище 
Конкурс на тема „Зимна приказка в Лясково – рисунки и 

снимки” 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

МЕСЕЦ МАРТ 

01.03.2022 г. 
Читалищата в 

общината 

„Ден на самодееца и любителското-художествено творчество” Народните читалища в 

общината 

1500 
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01.03.2022 г. 
Читалищата в 

общината 
Посрещане на Баба Марта 

Народните читалища в 

общината 

  

03.03.2022г. 
Читалищата в 

общината 
„144 години от Освобождението на България” 

Народните читалища в 

общината 
375 

08.03.2022 г. ДГ „Здравец“ „С любов за мама“ 
ДГ „Здравец“, 

гр. Девин 

 

08.03.2022 г. 
Читалищата в 

общината 
„Международен ден на жената”  

Народните читалища в 

общината 

 

1 2 3 4 5 

14.03.2022 г. с. Грохотно 
Изпълняване на ежегоден обичай „Посрещане на пролетта 

изпращане на зимата”  

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

14.03.2022 г. Читалище Възпроизвеждане на обичая „Палене на стара Марта”. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

14.03.2022 г. Читалище Стар обичай „Палене на Марта“ по Беденски 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

20-21.03.2022 г. Библиотека „Пролетта дойде“-рисунки по случай настъпването на пролетта 
НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

 

21.03.2022 г. Читалище 

Световен ден на книгата 

Литературно четене 

Прочети ми приказка…. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

21.03.2022 г. Читалище 

Световен ден на 

Поезията - в света на българската любовна лирика - 

Литературна 

вечер 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

22.03.2022 г. ДГ „Здравец“ 
„Първа пролет“ ДГ „Здравец“, 

гр. Девин 

 

22.03.2022 г. Читалище 
Международен ден на 

водата 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

28.03.2022 г. Читалище 

135 г. от рождението на Димчо Дебелянов – български поет, 

автор на лирични и сатирични стихотворения, преводач /1887–

1916/. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

30.03.2022 г. Читалище 
135 години от рождението на Димчо Дебелянов- литературно 

четене. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

Март 2022 г. 
Градска 

Библиотека 

Тематична изложба по случай „144 г. от Освобождението на 

България” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Март 2022 г. 
Градска 

Библиотека 

Изложба посветена на 90 г. от рождението на Слав Караславов 

– български поет белетрист. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
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Март 2022 г. Музейна сбирка 
Тематична изложба и презентация по случай „144 г. от 

Освобождението на България” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Март 2022 г. Читалище Българийо, за тебе те умряха . рецитал 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Март 2022 г. Читалище „Вечната и святата”  - програма за деня  на    майката 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Март 2022 г. Читалище „Баба Марта бързала” – конкурс  и  изложба на тема 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Март 2022 г. Читалище Ритуал Къдене „Наша марта” 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

1 2 3 4 5 

Март 2022 г. Центъра на селото Пролетна феерия – забавления за деца 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково и ОУ „Христо 

Ботев”,  
с. Лясково 

 

Март 2022 г. Читалище Презентация „Пътят на хартията” 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Март 2022 г. Центъра на селото 
Да посадим добро– инициатива на доброволческа   група към 

читалището 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Март 2022 г. Читалище „Ден на прошката – Сирни заговезни“ 
НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

01.04.2022 г. Читалище Отбелязване на деня на хумора и шегата 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

01.04.2022 г. Читалище „Светът е оцелял, защото се е смял“ - вечер на хумора 
НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 
 

01-07.04.2022 г. 
Местността 

„Синора“ 

Седмица на гората-поход с родители и деца до местността 

„Синора“-почистване и засаждане на дръвчета около параклиса 

„Св. Св. Павел и Петър“ 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 
 

02.04.2022 г. 

Библиотека 

 

 

Читалище 

 

 

Библиотека 

 

Международен ден на детската книга и изкуство за деца 

 

 

Изложба  на рисунки  „Любими герои от приказки 

 

 

Седмица на детската книга „Сладкодумни страници” 

 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 



Приложение  
към  Решение 43 от 14.04.2022 г. на ОбС - Девин 

 

7 

 

Библиотека 

 

Седмица на детската 

 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

04-10.04.2022 г. гр. Девин 

Седмица на гората: 

-Конкурси в училища и детски градини; 

-Разяснителни кампании за опазване на природата; 

-Залесяване; 

-Почестване.  

Община Девин,  

ДЛС „Извора“,  

гр. Девин, МКБППМН 

 

04-10.04.2022 г. ДГ „Здравец“ Седмица на гората 
ДГ „Здравец“, 

гр. Девин 
 

06.04.2022 г. Читалище 

„Международен ден на спорта” 

Организиране на спортни дейности с децата от училището на 

селото ни 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

1 2 3 4 5 

18.04.2022 г. 
Читалнята на 

библиотеката 

Изложба на литература на наши и чужди автори по случай 

Световния ден на книгата. 

НЧ „Възраждане - 

1949“, кв. Настан 
 

20.04.2022 г. Читалище 
Поход  до Чюкека –наблюдение на  

Защитени видове животни 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

20.04.2022 г. Читалище 

Седмица на детската книга и изкуства - конкурс на рисунка по 

епизоди от любими детски произведения - учениците на ОУ „Ив. 

Вазов”, с. Триград 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

20.04.2022 г. Читалище 
146 години от „Априлското възстание“- рецитал на патрония 

празник на училището. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

21.04.2022 г. Библиотека 
Великденски празници 

„Конкурс и изложба от писани яйца” 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 
 

22.04.2022 г.  
Настанска могила 

„Слона” 

Отбелязване Деня на земята – участие на самодейци в поход с 

акция за почистване на еко – пътеки и туристически маршрути. 

НЧ „Възраждане - 

1949“, кв. Настан 
 

22.04.2022 г. Читалище 
Ден на Земята – 

„В Природата нищо не съществува само” 

НЧ „Светлина – 1948“, 

с. Гьоврен 
 

22.04.2022 г. Читалище Отбелязване деня на земята- 22 април. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

23.04.2022 г.  Читалище Отбелязване на Международния ден на книгата 
НЧ „Светлина – 1948“, 

с. Гьоврен 
 

23.04.2022 г.  Читалище Ден на книгата 
НЧ „Съединение - 

2006“, с. Осиково 
 

20.04 – 

24.04.2022 г. 
Библиотека 

седмица на книгата:   

- Маратон на четенето „Четящи деца успяват”   

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
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- “Молба на книгата”- гостуване на първокласниците в 

библиотеката. 

24.04.2022 г. 
ДГ „Здравец“, 

гр. Девин 
„Великден“ 

ДГ „Здравец“, 

гр. Девин 
 

30.04.2022 г.  Читалище 

-Излет в околностите на селото с учениците от кръжока 

„Лечебни растения“ 

-Подаряване на книжки на първокласниците за празника на 

буквите 

-Индивидуална работа с начинаещи по елементарна компютърна 

грамотност 

-60 години от рождението на Петя Дубарова- литературно 

четене 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

Април 2022 г. 
Гр. библиотека, 

Музейна сбирка 
„Седмица на детската книга и изкуствата за деца” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. 

Девин,МКБППМН 

 

1 2 3 4 5 

Април 2022 г. Музейна сбирка 
Изложба на картини от Кръжока по изобразително изкуство към 

НЧ „Родопска просвета – 1923” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Април 2022 г. Музейна сбирка 
Тематична изложба по случай 60 г. от рождението на Петя 

Дубарова/1962 – 1979/ - българска поетеса 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Април 2022 г. Читалище 
Ден на хумора и шегата - прожекция на комедиен филм, 

изложба 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Април 2022 г. Читалище 
„Да изчистим заедно”-почистване на района около училището и 

читалището –доброволци от читалището и училището 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Април 2022 г. Читалище Ритуал за първокласници „Вече сме читатели” 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Април 2022 г. Читалище Великденска изложба-базар 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Април 2022 г. Читалище 
Седмица на гората - поход с ученици до местността "Вълчи 

камък", Конкурс за рисунка   

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Април 2022 г. Читалище Дни на детската книга и изкуствата за деца    
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Април 2022 г. Читалище 
Пролетен карнавал 

Парад на цветята 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Април 2022 г. Читалище Среща на млади музиканти от района 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Април 2022 г. Читалище Конкурс за фотография НЧ „Светлина - 1948“,   
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”Моят роден край”    с. Гьоврен 

Април 2022 г. Читалище Конкурс за  танци  „ Танцът е магия”,  Гьоврен 2021 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Април 2022 г. Читалище Световен ден на книгата и авторското право 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
 

Април 2022 г. 
Зала на 

читалището 
„Светът е оцелял, защото се е смял” - вечер на хумора 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

Април 2022 г. Читалище Изложба на  рисунки на тема „Пролетта в Лясково” 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Април 2022 г. Читалище Конкурс „Писано яйце, шарено” 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Април 2022 г. Читалище 
Седмица на детската книга – маратон  на  четенето,  пижамено 

парти в библиотеката 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Април 2022 г. Читалище 
Беседа  и презентация по повод Международния ден на 

здравето 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Април 2022 г. Читалище Сръчко – изложба на ръкоделия 
НЧ „Просвета-1942”, с 

. Лясково 

 

1 2 3 4 5 

Април 2022 г. Читалище „Великден“ 
НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 

 

Април 2022 г. Читалище Седмица на гората–екологична култура 
НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

01.05.2022 г. Читалище „Ден на труда“ 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

01.05.2022 г. Музейна сбирка „Талантите на Девин“ 

Община Девин,  

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин, 

МКБППМН 

 

02.05.2022 г. Библиотека 
Въвеждане на най-малките читатели  

В Библиотеката „Добре дошли в дома на книгата” 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 
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06.05.2022г. Градски стадион Общоградско честване на Гергьовден 

Община Девин,  

ЦПЛР-ОДК, гр. Девин, 

ФК „Девин“, 

НЧ „Родопска 

Просвета - 1923“,  

гр. Девин 

3 000 

06.05.2022 г. 
Салона на 

читалището 
Ежегоден обичай „Адарлез”-вадене на китки 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

06.05.2022г. с. Брезе  

Празник на село Брезе-програма от БГ „Славей“, други 

състави от общината, раздаване на курбан за здраве и 

благополучие 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 
1 000 

06.05.2022 г. 
Читалищата в 

общината 
„Гергьовден“ 

Народните читалища в 

общината 

 

09.05.2022 г. Читалище 

Ден на Европа 

Откриване на изложба с рисунки на децата  по рисуване „ 

Родопски багри“ 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

09.05.2022 г. Читалище Ден на Европа 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

10-11.05.2022 г. Библиотека 
Един ден в библиотеката -запознаване на децата с работата и 

дейността на библиотекаря 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

 

11.05.2022г. гр. Девин 
Отбелязване на 45 години от създаването на техникум по 

електротехника 

Община Девин и ПГЕ 

„А. С. Попов“,  

гр. Девин 

500 

1 2 3 4 5 

11.05.2022 г. 
Градска 

библиотека 

„Библиотекар за един ден”  по случай 11 май – Деня на 

библиотекаря с ученици от среден курс на обучение 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин, 

МКБППМН 

 

11.05.2022 г. Библиотека 

Ден на библиотекаря 

За един ден библиотекар--читателите, които желаят биха могли 

да се включат в библиотечното обслужване. 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

11.05.2022 г. Читалище „Ден на библиотекарите“ 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

12.05.2022 г. гр. Девин Изпращане на абитуриенти  
Община Девин,  

СУ „Христо Ботев“,  
500 
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гр. Девин и ПГЕ „А. С. 

Попов“, гр. Девин 

12-16.05.2022 г. Читалище Национална библиотечна седмица 
НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

18.05.2022 г. Музейна сбирка 
Международен ден за опазване на паметниците на културата- 

отворени врати на музейната сбирка 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

  

19.05.2022 г. Музейна сбирка „Европейска нощ на музеите” – отворени врати 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

22.05.2022 г. Читалище  
Международен ден за опазване на биологичното разнообразие - 

поход и беседване с кръжочниците по билкарство. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

23.05.2022 г. Читалище Мой роден край – урок по родолюбие 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

24.05.2022г. 
Дом на 

Културата 

Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската 

азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 

Община Девин, ЦПЛР-

ОДК, 

ДГ „Здравец“,  

ДГ „Изворче“  

гр. Девин, НЧ 

„Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

1 000 

24.05.2022 г. гр. Девин Среща на Кмета с учители пенсионери Община Девин 300 

24.05.2022г.  
кв. Настан-

площада 

Традиционен празник на кв. Настан – участие на 

самодейните състави 

НЧ „Възраждане - 

1949“, кв. Настан 
2 000 

24.05.2022 г. 
Читалищата в 

общината 

Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност 

Народните читалища в 

общината 

 

24.05.2022 г. 
Салона на 

читалището 

Конкурс „Почитател  на книгата”  и празник  посветен на 

светите братя Кирил и Методий 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно  

 

24.05.2022 г. Читалище 
Викторина с въпроси свързани с живота, делото и дейността на 

Кирил и Методий 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

 

1 2 3 4 5 

25.05.2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба по случай 85 години от създаването на 

Дружба „Родина” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

30.05.2022 г. Читалище Билките по околностите на селото-хербарий 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

31.05.2022 г. Читалище 
Световен ден за борба против тютюнопушенето- беседа с 

учениците 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
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Май 2022 г. 
Читалище 

Ден на буквите 

Знаещите палавници 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Май 2022 г. Читалище 
Библиотекар за един ден” и Ден на отворените врати- участват 

ученици от ОУ „Пейо Яворов” 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Май 2022 г. Читалище 

Майски празници 

-Гергьовден; 

-Ден на Европа; 

-Мероприятия, посветени на 24 май 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Май 2022 г. Читалище Люшнали се люлки – битова програма за Гергьовден 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Май 2022 г. Читалище Вълшена феерия - Приказен карнавал 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Май 2022 г. Читалище 
Еко-фешън – модно ревю, с дрехи изработени от  найлонови 

торбички, капачки, листа и други 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

МЕСЕЦ ЮНИ 

01.06.2022г. 
пред Дом на 

културата 
„Международен ден на детето“ Община Девин 

 

01.06.2022 г. 
Читалищата в 

общината Международен ден на детето 
Народните читалища в 

общината 

 

01.06.2022 г. 
Пред Дома на 

културата 

 

Детски фестивал-песни, танци, игри, сценки, рисунки и 

забавления за деца  съвместно с ЦПЛР - ОДК и ЦОП 

„Слънчо”. 

НЧ „Родопска 

Просвета - 1923“,  

гр. Девин, МКБППМН, 

ЦПЛР – ОДК,  

гр. Девин и ЦОП 

„Слънчо”, гр. Девин 

2 000 

01.06.2022 г. Читалище Парад на маските „Знаещите палавници“ 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

01.06.2022 г. 
Читалнята на 

библиотеката 

Изложба на детска литература за „Деня на детето”. НЧ „Възраждане - 

1949“, кв. Настан 

 

1 2 3 4 5 
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02.06.2022 г. 

Градска 

библиотека 

 

Читалище 

 

Читалище 

Тематична изложба по случай „Деня на Ботев и на загиналите за 

свободата и независимостта на България” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

МКБППМН 

НЧ „Назъм Хикмет – 

1948“, с. Грохотно 

НЧ „Светлина – 1948“, 

с. Гьоврен 

 

02.06.2022 г. Читалище 
Ден на Ботев – презентация и щафетно четене на Ботеви 

стихове. 

НЧ „Изгрев – 1936“,  

с. Триград 

 

02.06.2022 г. 
Местността 

„Синора“ 

Поход с родителите и децата до параклиса и прочит на някой от 

стихотворенията на Ботев 

НЧ „Асен Златаров – 

1945“, с. Брезе 

 

02.06.2022 г. Читалище Незабравимият герой Ботев – рецитал 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

02.06.2022 г. Библиотека Ден на Ботев и загиналите за свободата на България 
НЧ „Светлина – 1946“, 

с. Стоманево 

 

05.06.2022 г. Читалище Международен ден за опазване на околната среда. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

05.06.2022 г. Читалище Световен ден на природата 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

09.06.2022 г. Читалище Честване на „Международен ден на приятелството” 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

19.06.2022 г. Читалище 
Честване на „Ден на Бащата” 

Празнична вечеря със символични подаръци 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

24.06.2022 г. Читалище 
Изложба на материали, свързани с Международния ден за борба 

с наркотиците 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

24.06.2022 г. Читалище 

Еньовден - магическата сила на билките: излет до околностите 

на селото с учениците от ОУ 

„Иван Вазов“, с. Триград. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

24.06.2022 г. Читалище „Еньовден“ – събиране на билки 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

24.06.2022 г. Сред природата Организиране на бране на билки с възрастни 
НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

 

24.06.2022 г. Сред природата Събиране на билки 
НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

 

25.06.2022 г. 
пред Дома на 

културата 

„Еньовден – фестивал на билките, цветята и екопродуктите от 

Родопите” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

26.06.2022 г. Читалище Международен ден за НЧ „Изгрев - 1936“,   
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борбата с наркоманията. с. Триград 

1 2 3 4 5 

27.06.2022 г. Читалище 
Отбелязване на 115 години отрождението на Младен Исаев - 

литературно четене. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

30.06.2022 г. Читалище 
Празник "Да съхраним българския дух на нашите деди", 

изложба на местно изработени  ястия 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

30.06.2022 г. Читалище 

Индивидуални обучения по елементарна компютърна 

грамотност. 

Литературно четене посветено на 172 години от рождението на 

Иван Вазов. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

Юни 2022 г. м. Вълчи камък 
Състезание по туристическо ориентиране на територията на 

селото и околността 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

и ТД „Зелена долина” 

 

Юни 2022 г. Читалище „Детство мое”  - шоу 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Юни 2022 г. Читалище „Библиотекар за един ден" 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Юни 2022 г. Библиотека 
Сбирка на клуба за съхраняване на традиционни занаяти и 

обичаи 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

 

Юни 2022 г. 
Читалищата в 

общината 

Участие на групите и съставите към читалищата в Национални и 

Международни събори и фестивали 

Народните читалища в 

общината 

 

МЕСЕЦ ЮЛИ 

08.07.2022 г. 
пред Дома на 

културата 

Празничен концерт по случай 99 – годишнината от създаване на 

Народно Читалище „Родопска просвета – 1923” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

08.07.2022 г. Читалище 
Ден на семейството, любовта и верността НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

09.07.2022 г. гр. Девин 

Еднодневен кулинарен фестивал „Царството на пъстървата“ 

 

Родопи - Рок фестивал 

МИРГ, 

 Община Девин 

 

10.07.2022г. с. Гьоврен Празник на село Гьоврен 

Кметство Гьоврен 

НЧ „Светлина - 1948“, 

с. Гьоврен 

1 500 

15.07.2022 г. Читалище 
Лятно училище по български и руски език с учениците от ОУ 

„Ив. Вазов” – 1-8 клас 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

17.07.2022 г. Читалище Отбелязване на 185 години от рождението на Васил Левски. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

28.07.2022 г. Читалище -145 години от рождението на Елин Пелин презентация. НЧ „Изгрев - 1936“,   
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-Събиране на билки с кръжочниците. с. Триград 

30.07.2022 г.  с. Триград  
Участие на женската фолклорна група на „Орфически 

мистерии”- празника на селото. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

1 2 3 4 5 

30.07.2022г. с. Триград „Орфически мистерии” 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград и Кметство 

Триград 

 

всеки вторник - 

юли 2022 г. 
Библиотека Забавно лятно четене „Чети с мен” 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

Юли 2022 г. гр. Девин Концерт на гостуваща руска група Община Девин  

Юли 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба по случай 145 г. от рождението на Елин 

Пелин 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Юли 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба - 185 г. от рождението на Васил Иванов 

Кунчев /Васил Левски/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Юли 2022 г. Музейна сбирка Среща с писател 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Юли 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба  80 г. от смъртта  на Никола Вапцаров – 

български поет 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Юли 2022 г. Читалище Деца четат на деца - презентация на приказки 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Юли 2022 г. Читалище Изработване на Еко сапуни 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Юли 2022 г. Читалище Рисунка на плочки пред читалището 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Юли 2022 г. Читалище 
„С книга сред природата“ – четене на книги с децата сред 

природата 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
 

Юли 2022 г. Библиотека 

„Ние пеем играем, рисуваме и се веселим“-детска занималня с 

всички деца, които имат желание да се включат-изработване на 

сувенири от природни материали. Изложба от най-красивите 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 
 

Юли 2022 г. Читалище Битова  програма -  „Залюбих  майчо, загалих” 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Юли 2022 г. Читалище Конкурс и фотоизложба на тема  „ Лясково – мое родно село” 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Юли 2022 г. Читалище Лясковски раздумки - седянка 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Юли 2022 г. Читалище Презентация  „Безопасно сърфиране” НЧ „Просвета-1942”,   
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с. Лясково 

Юли 2022 г. Читалище „С книга сред природата” 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Юли 2022 г. Читалище 
Летни занимания с деца - Пеем, играем, рисуваме и се 

забавляваме в библиотеката 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 
 

1 2 3 4 5 

Юли 2022 г. Библиотека 
Летни занимания с деца-Играем, пеем и се забавляваме в 

библиотеката 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 
 

Юли 2022 г. 
Читалищата в 

общината 

Участие на групите и съставите към читалищата в Национални и 

Международни събори и фестивали 

Народните читалища в 

общината 

 

МЕСЕЦ АВГУСТ 

06.08.2022г. 

с. Селча, 

местността 

„Давидово” 

с. Лясково 

Традиционния празник на селото 

 

 

Празник на селото 

Кметство Селча и НЧ 

„Отец Паисий - 1951“, 

с. Селча   

Кметство Лясково и 

НЧ „Просвета-1942”, 

с. Лясково  

1 500 

 

 

1 500 

07.08.2022 г.  Читалище 
Възпроизвеждане на обичая 

„Среде лято” 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

12 и 

13.08.2022г. 

Пред Дом на 

културата 
Празник на град Девин и минералната вода Община Девин 5 000 

20.08.2022 г. Читалище 
120 години от рождението на Ангел Каралийчев- драматизация 

на приказки. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

20.08.2022г. 

с. Стоманево 

 

 

 

с. Чуруково 

Традиционен и емблематичен празник на селото под 

надслов „Род  до род, корен до корен” 

 

 

Празник на селото 

Кметство Стоманево и 

НЧ „Светлина - 1946“, 

с. Стоманево  

 

Кметство Михалково 

и НЧ „Родопска 

обнова - 1938“,  

с. Михалково   

1 000 

 

 

 

500 
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27.08.2022г. 

с. Осиково 

 

 

с. Михалково 

 

 

 

с. Жребево 

с. Грохотно 

Празник на селото и ягодата 

 

 

Празник на селото 

 

 

 

Празник на селото 

Празник на селото 

Кметство Осиково и 

НЧ „Съединение - 

2006“, с.Осиково  

Кметство Михалково 

и НЧ „Родопска 

обнова - 1938“, 

 с. Михалково  

Кметство Жребево 

Кметство Грохотно и 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“,  

с. Грохотно  

1 500 

 

 

1 000 

 

 

 

800 

1 500 

1 2 3 4 5 

31.08.2022 г. Читалище 

-Вечер на талантите- литературно музикална програма от 

местните и гостуващите деца. 

-Презентация на тема „Забележителностите на Триград“ с 

гостуващите деца и възрастни хора. 

-Конкурс за написване на съчинение на тема „ С какво ще 

запомня тази лятна ваканция“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

всеки вторник -

август 2022 г. 
Библиотека Чети под слънцето твори в библиотеката 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

Август 2022 г. Дом на културата „Родопски ритми“ 

Община Девин, 

Самодейни състави  

от общината 

500 

Август 2022 г. Дом на културата Спектакъл на РДТ „Николай Хайтов“, гр. Смолян Община Девин 1 000 

Август 2022 г. 
Градска 

библиотека 

120 г. от рождението на Ангел Каралийчев (1902 – 1972) 

-тематична изложба 

-посещение на деца от ЦОП „Слънчо”, четене на приказки от 

автора, презентация за децата, за да се запознаят с автора. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Август 2022 г. 
Градска 

библиотека 

75 години от рождението на Паулу Коелю / 1947г./ изложба на 

книги от автора 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Август 2022 г. Музейна сбирка Работа с деца от Лятно училище на ЦПЛР – ОДК Девин 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Август 2022 г. Читалище 
Спортен ден "Здрав дух, здраво тяло" - фитнес зала към 

читалището - презентация за пилатес упражнения 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Август 2022 г. Читалище Лятно изложение "От нивата до трапезата" 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
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Август 2022 г. Читалище 
Зажънване- стара традиция за лично производство на пшеница 

и брашно 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Август 2022 г. Читалище 
12 август – Международен ден на младите хора   – младежко 

парти 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Август 2022 г. Читалище 
Празник на ТД "Зелена долина" - изложба "Дарове на 

природата" 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Август 2022 г. Читалище 
„Моето лято в библиотеката“ – занимания с децата в 

библиотеката 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

Август 2022 г. Библиотека 

„Ние пеем играем, рисуваме и се веселим“-детска занималня с 

всички деца, които имат желание да се включат-изработване на 

сувенири от природни материали. Изложба от най-красивите 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

 

Август 2022 г. Читалище Най – красива рисунка на асфалт на тема  „Лятна   ваканция” 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

1 2 3 4 5 

Август 2022 г. Читалище Моето лято в библиотеката 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Август 2022 г. Читалище Бързо, лесно, вкусно“ с децата от Детска любознателница 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Август 2022 г. Читалище „Празник – Голяма Богородица“ 
НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 

 

Август 2022 г. Библиотека 
Летни занимания с деца-Играем, пеем и се забавляваме в 

библиотеката 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

 

Август 2022 г. 
Читалищата в 

общината 

Участие на групите и съставите към читалищата в Национални и 

Международни събори и фестивали 

Народните читалища в 

общината 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

03.09.2022г. 

с. Беден  

 

 

с. Кестен 

Празник на село Беден 

 

 

Празник на село Кестен 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден и Кметство 

Беден 

Кметство Кестен 

1 000 

 

 

800 

06.09.2022 г. Читалище 
6 септември- 132 години от 

съединението на България. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

06.09.2022 г. Библиотека Ден на Съединението 
НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

 

06.09.2022 г. Читалище Отбелязване деня на Съединението 
НЧ „Съединение - 

2006“, с. Осиково 

 

14.09.2022 г. Читалище Вечерен празник на плодородието - кулинарно състезание за НЧ „Изгрев - 1936“,   
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най- вкусно местно ястие. с. Триград 

15.09.2022 г.  Откриване на учебната година Община Девин  

22.09.2022 г. 
Читалищата в 

общината 
Отбелязване на Деня на независимостта на България 

Народните читалища в 

общината 

 

27.09.2022 г. Читалище Изложба от природни материали "Пъстра есен" 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

30.09.2022 г. Читалище 

-Среща и разговор и представяне на производителите на местни 

еко-продукти. 

-200 години от рождението на Добри Чинтулов- концерт 

възрожденски песни. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

30.09 – 

01.10.2022 г. 
гр. Девин „Девин денс фест“ 

Община Девин, Девин 

денс клуб 
5 000 

Септември 2022 г. 
Музейна сбирка 

Изложба на художник от Девин или региона 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Септември 2022 г. 
Градска 

библиотека 
Изложба -  120 г. от смъртта на Емил Зола – френски писател 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

1 2 3 4 5 

Септември 2022 г. Читалище 
Семинар на тема: „Културна интеграция. Толерантност в 

културните процеси” 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Септември 2022 г. с. Лясково 
Отбелязване на 80-годишен юбилей на НЧ „Просвета-

1942”, с. Лясково 

НЧ „Просвета-1942”, 

с. Лясково 
1 000 

Септември 2022 г. Читалище 
Цар Кулинар – кулинарна изложба-  конкурс  на   популярни  

местни ястия 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Септември 2022 г. Читалище Литературна вечер - 100 г. от смъртта на Иван Вазов 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Септември 2022 г. Читалище Съединението прави силата– презентация 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Септември 2022 г. Читалище Шоу програма – 24  години клуб „Млади таланти” 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Септември 2022 г. Читалище Изложба на  апликации   и колажи на тема „Подзиме” 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

01.10.2022 г. Музейна сбирка „Международен ден на музиката и поезията” – концертна 

програма и  среща с млад писател от град Девин  или местен 

музикант или група. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 



Приложение  
към  Решение 43 от 14.04.2022 г. на ОбС - Девин 

 

20 

01.10.2022 г. 

В селото 

 

 

с. Кестен 

 

с. Триград 

 

Културен клуб на 

пенсионера 

Читалище 

 

Читалище 

Ден на възрастните гостуване при възрастните в домовете им  и  

уважени с подаръци- ежегодно читалището го изпълнява 

Ден на възрастните хора посещение на старите хора от с. 

Кестен с малки символични подаръчета. 

Отбелязване деня на възрастните хора, празнуване на златни 

сватби, посещение на дълголетници. 

Международен ден на възрастните хора – програма на 

самодейни състави. 

„Златна възраст”- Тържество  по случай деня на възрастните 

хора 

„Златна Възраст – Тържество по случай деня на възрастните 

хора” 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

НЧ „Възраждане - 

1949“, кв. Настан 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

 

05.10.2022 г. Читалище 

Световен ден на учителя 

Поднасяне на цветя или символични подаръци към учителите на 

с. Гьоврен 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

08.10.2022г. 
пред Дом на 

културата 
110 години от Освобождението на град Девин и региона Община Девин 4 000 

08.10.2022г. Музейна сбирка Презентация и изложба по случай „110 години свободен Девин” 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

1 2 3 4 5 

20.10.2022 г. Читалище Международен ден за борба с остеропорозата 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

22-26.10.2022 г. ДГ „Здравец“ Национална седмица на четенето 
ДГ „Здравец“, 

гр. Девин 
 

21.10.2022 г. Читалище 110 г. от Освобождението на Родопите от османско владичество 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

30.10.2022 г. Читалище 
Среща на самодейците с учениците с цел запознаване с 

особеностите на местния фолклор. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

31.10.2022 г. Читалище 125 години от рождението на Асен Разцветников. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

Октомври 2022 г. гр. Девин „Угодия по Девински“ – кулинарно шоу Община Девин 2 000 

Октомври 2022 г. Музейна сбирка 
Представяне на писателя Георги Чаталбашев – по случяй 80 г. 

му юбилей. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Октомври 2022 г. 
Градска 

библиотека 

85 г. от смъртта на Йордан Йовков / 1880-1937/ изложба  с 

произведения от автора 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
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Октомври 2022 г. 
Градска 

библиотека 

120 г. от рождението на Фани Иванова Мутафова /1902 – 1977 

г./ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Октомври 2022 г. Читалище Прожекция на анимационен филм 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Октомври 2022 г. Читалище Изложба –„ Родопски занаятчии” в музейната сбирка 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Октомври 2022 г. Читалище 
Национална седмица на четенето-литературни четения в 

библиотеката 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Октомври 2022 г. Читалище 
Есенен празник: 

Детски празник с костюми, изработен от децата 

Конкурс за най-интересна есенна украса 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Октомври 2022 г. Читалище Вечер посветена на Беденски традиции и обичаи 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

Октомври 2022 г. 
Еко ферма 

„Кехайови“ 

Обичам животните и се грижа за тях-- посещение на фермата и 

запознаване с животните и грижата за тях 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

 

Октомври 2022 г. Читалище 
111 г. От освобождението на смолянския край (1912) – 

презентация 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

Октомври 2022 г. Читалище От бабината ракла – тематична вечер за  лясковската носия 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Октомври 2022 г. Читалище 
Национален ден за благотворителност-благотворителна 

кампания 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

1 2 3 4 5 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

01.11.2022 г. 
Читалищата в 

общината 
Ден на народните будители 

Народните читалища в 

общината 

 

01.11.2022 г. Библиотека 
Среща - разговор с писателя Бойко Огнянов -роден и израснал в 

село Брезе 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

 

02.11.2022 г. Библиотека 
Отворени врати в библиотеката 

Библиотекар за един ден 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

 

15.11.2022 г. Читалище 
Вечер посветена на ръчното плетиво- търсене на модели по 

интернет и изучаване на техники за плетене. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

16.11.2022 г. ДГ „Здравец“ 
„Урок по толерантност“ по повод Международния ден на 

толерантността 

ДГ „Здравец“, 

гр. Девин 

МКБППМН 

 

30.11.2022 г. Читалище -„В работилницата на Дядо Коледа”- изработване на сурвачки, НЧ „Изгрев - 1936“,   
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играчки за елхата в центъра на селото с родители и ученици. 

-Общоселска седянка и разказване на приказки за 

колуканджури- обичая „Сеене на арпо“. 

-195 години от рождението на Петко Р. Славейков- колективно 

четене. 

с. Триград 

Ноември 2022 г. 
Зала „Европа”, 

хотел „Орфей” 

„Листа от календара” -  вечер на юбилярите с участието на 

групите и съставите към читалището 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

Ноември 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба по случай 125 г от рождението на Асен 

Разцветников /1897 – 1951 / - български писател. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

Ноември 2022 г. 
Градска 

библиотека 
115 г. от рождението на Астрид Линдгрен/1907-2002/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

Ноември 2022 г. Читалище Музеен урок, посветен на народните будители 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Ноември 2022 г. Читалище Моето първо посещение в библиотека – колективни посещения 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Ноември 2022 г. Читалище 
Информационно табло със снимки и изложба на рисунки 

„Как се забавляваме лятото” 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Ноември 2022 г. Читалище 
Представяне на книга – „Слънчев буквар“ от Йордан Йорданов и 

Анета Василева 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Ноември 2022 г. Читалище 
195 г. от рождението на Петко Р. Славейков  – български поет, 

преводач, фолклорист, общественик и публицист /1827–1895/. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Ноември 2022 г. Читалище Есента дойде - изработване на фигури от есенни листа. 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Ноември 022 г. Библиотека Изработване на играчки за елхата в центъра на селото 
НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 
 

1 2 3 4 5 

Ноември 2022 г. Читалище 
Страници от живата история на Лясково – среща  между 

поколенията 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Ноември 2022 г. Читалище Отбелязване на деня на семейството 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Ноември 2022 г. Читалище 
Детска любознателница – Фокус – Мокус – демонстрации на 

фокуси 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Ноември 2022 г. Читалище Време за игри и забавления „В царството на книгите“ 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

03.12.2022 г. Читалище 
Празник за хората в неравностойно положение (съвместно с 

клуба на инвалидите) 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
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15.12.2022 г. Читалище 
115 години от рождението на Астрид Линдгрен - четене на 
откъси от „Пипи дългото чорапче“ 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

20.12.2022 г. Читалище 

Конкурс за най- красива сурвачка, изложба на сурвачки¸ 

конкурс на рисунки на теми 

” Коледа в моето семейство” и „Коледа в гората” 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

20-23.12.2022 г. Община Девин „Коледни чудеса“-Коледуване на 4 подготвителна група 
ДГ „Здравец“, 

гр. Девин 
 

24.12.2022 г. град Девин Дефилаж на Коледарската група 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

Декември 2022 г. 
Читалищата в 

общината 
Коледно – новогодишни празници 

Народните читалища в 

общината 
 

Декември 2022 

г. 

Площад „Игор 

Юруков“ 
Запалване на Коледната елха 

Община Девин,  
НЧ „Родопска 

Просвета - 1923“,  

гр. Девин,  

ЦПЛР-ОДК 

1 000 

Декември 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба по случай 80 г. от рождението на Стефан 

Данаилов (1942 – 2019) 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

Декември 2022 

г. 

Площад „Игор 

Юруков“ 

Коледен концерт – с участието на съставите при 

читалището 

НЧ „Родопска 

Просвета - 1923“,  

гр. Девин 

1 500 

Декември 2022 г. Читалище 
Коледна изложба от деца по изобразителни и приложни 

изкуства „Коледни вълнения“ 

Конкурс-изложба на сувенири 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Декември 2022 г. Читалище 
Изработване на декор за Коледния концерт от хартия-цветна 

гланцирана, тишу 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Декември 2022 г. Читалище 
Преди коледа – на родопски  качамак  с песни в музейната 

сбирка 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

1 2 3 4 5 

Декември 2022 г. Читалище 
95 г. от рождението на Любен Дилов Иванов – български 

писател, автор на научна фантастика (1927–2008). 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Декември 2022 г. Читалище 

Коледни и Новогодишни празници: 

-„Коледна трапеза”-коледни ритуални пити- базар 

-Картички от деца за деца 

-Концерт с участието на колективи от читалището съвместно с 

училището, детска градина и гостуващи участници 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Декември 2022 г. Библиотека Изработване на сурвачки-конкурс за най-красива. Базар от НЧ „Асен Златаров -  
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изработени сувенири и сурвачки 1945“, с. Брезе 

Декември 2022 г. Библиотека 
Работилничка  

„Коледни вълшебства" 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Декември 2022 г. Библиотека Конкурс и изложба за най- оригинална сурвачка 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Декември 2022 г. Библиотека Моя бяла коледа – шоу-програма 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Декември 2022 г. Библиотека 
Да подарим усмивка за коледа – благотворителна инициатива 

на доброволческа група 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

През цялата 

година 

Населени места от 

община Девин 
Закупуване на цветя по повод присъствие на мероприятие   525 

ОБЩО СРЕДСТВА: 46 300 лв. 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 44 

от 14.04.2022 г. 

Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2021 

година и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Девин за 2022 година 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.26а, ал. 5, във връзка с ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за народните читалища,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 

дейност в Община Девин за 2021 г., съгласно Приложение № 1. 

2. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 

2022 г., съгласно Приложение № 2. 

3. Възлага на Кмета на Община Девин контрола по изпълнение на 

предвидените в Програмата по т. 2 дейности. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т.5, ДЗО – 49/01.04.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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   Приложение № 1 към Решение №44 от 14.03.2022 г. 

 

О Т Ч Е Т 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ПРОГРАМАТА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 

В ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2021 ГОДИНА 

 

 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за          

2021 година бе изготвена въз основа на направени предложения от читалищата в 

Община Девин и приета с Решение № 38/09.03.2021 г. на Общинския съвет-Девин.  

Програмата подпомогна годишното планиране и финансиране на читалищните 

дейности през 2021 година, а освен това спомогна предлагането на разнообразна 

културна програма на територията на община Девин.  

 Въпреки пандемията от C0VID-19, 2021 година бе наситена с разнообразна 

културна дейност, участия в проекти и тяхното реализиране. 

 Обобщената информацията за община Девин за 2021 г. е следната: Броят на 

функциониращите читалищата в община Девин е 12, държавната субсидия за 2021 г. 

е 229 680 лв. за 20 субсидирани бройки.  

 

 

І. Народно Читалище „Родопска просвета 1923”-гр. Девин  

  

Дейността на НЧ „Родопска просвета - 1923” град Девин през 2021 г. е 

насочена да задоволява потребностите на населението на гр. Девин, свързани със: 

1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната 

дейност в гр. Девин. 

2. Запазване на обичаите и традициите на родния край. 

3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към 

ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. 

4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание. 

5. Осигуряване на достъп до информация. 

През 2021 година читалището работи по набелязаните дейности в Програмата 

за развитие на читалището за 2021 г. приета на Заседание на ЧН и представена на 
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Кмета на Общината като изпълняваше мероприятията заложени в Календара на 

Културните Мероприятия.  

Организирали са 41 културни мероприятия за хора от различни възрасти, 

самостоятелно и  съвместно с Община Девин, както и  с други организации. 

Една от основните дейности на читалището е развитието на ЛЮБИТЕЛСКОТО- 

ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО 

Действащи през 2021 година са  следните състави и  групи:  

-  Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков 

-  Битов състав „Катя Ванчева” с ръководител Вера Башова 

-  Камерна група за народно пеене „Девин” с ръководител Манол Ташков 

-  Вокална група за стари градски песни „Орфей” с ръководител Стоянка 

Дакова 

-  Вокална група за популярни песни „Лира” с ръководител Васил Джигошев 

- Вокална Група „Родопопчанка” с ръководител Надежда Башова 

-  Коледарска група с ръководител Николай Карадимов     

В изброените състави и групи участват общо 85 самодейци на възраст от  7 до 

80 години.  

Към НЧ „Родопска просвета – 1923” град Девин  функционират следните 

кръжоци, клубове и школи: 

-  Кръжок по изобразително изкуство с ръководител Валентина Михайлова - 10 

участника от 8 до    18 години. 

- Арт клуб „Девина” с ръководител Снежана Моллова – 18 жени                                                                                                                                         

-  Школа за изучаване на английски език  с ръководител Галя Петкова - 20 

деца 

- Школа по пиано с ръководител Галя Петкова 

През 2021 година читалището осъществи следните културните мероприятия, 

които се реализираха в зависимост от епидемичната обстановка в страната. 

 

Месец януари 

07.01. - Тематична изложба "Стоян Михайловски - 165 години от 

рождението - български поет, сатирик, баснописец, общественик и политик" – В 

заемна зала на библиотеката била подредена изложба от произведения на българския 

автор Стоян Михайловски. Посетителите на библиотеката имали възможност в 

продължение на няколко дни да разгледат неговите творби и се запознаят с неговата 

автобиография. 

12.01. - Тематична изложба "Джек Лондон - 145 години от рождението 

- американски писател"-  В библиотеката била подредена изложба от произведения на 

американския автор Джек Лондон. Посетителите на библиотеката имали възможност в 

продължение на няколко дни да разгледат изложбата. 

13.01. - Витрина за 170 години от рождението на Тодор Каблешков - 

български революционер, участник в Априлското въстание, автор на "Кървавото 

писмо" - В справочна зала на библиотеката била подредена витрина от материали за 
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българския революционер Тодор Каблешков. Посетителите на библиотеката имали 

възможност в продължение на няколко дни да я разгледат и се запознаят с неговата 

автобиография. 

18.01. - Витрина за 165 години от рождението на Райна Княгиня - 

българска учителка ушила знамето на Априлското въстание - В справочна зала на 

библиотеката била подредена тематична витрина за Райна княгиня – ушила и 

извезала с думите „Свобода или смърт” знамето на Априлското въстание. 

Посетителите на библиотеката имали възможност в продължение на няколко дни да я 

разгледат. 

Месец февруари 

18.02. – Тематична изложба за „Живота и делото на Васил Левски” – В 

справочна зала на библиотеката беше подредена тематична изложба по случай 148 г. 

от гибелта на Васил Левски. На пет табла била представена презентация за делото на 

Апостола, а на две табла била подредена изложба от книги за живота и делото на 

Дякона. Посетителите на библиотеката имали възможност в продължение на няколко 

дни да я разгледат 

24.02. - Тематична изложба "235 г. от рождението на Вилхелм Грим - 

германски филолог и литератор, автор на приказки и поговорки" и конкурс с рисунки 

от деца на тема "Приказен герой", издадени  в албум - съвместно мероприятие с ЦОП 

"Слънчо" град Девин – От 15.30 ч. в библиотеката се провело тържество, посветено на 

235 г. от рождението на Вилхелм Грим. По предварително зададена тема „Приказен 

герой” в конкурса за рисунка се включили 10 деца от ЦОП „Слънчо”, които 

нарисували и представили рисунки по приказки от братя Грим. Рисунките били 

сканирани, подредени в албум „Приказен герой” от читалищните служители. 

Тържеството откри Секретаря на читалището Надежда Башова, след което служители 

от ЦОП „Слънчо” представили пред присъстващите презентация на тема „Животът сам 

по себе си е най-прекрасната приказка”. Поздравителен адрес и подаръци за 

участниците били поднесени от г-жа Дияна Чаушева – Зам. кмет на община Девин. 

Всички деца, участници в конкурса получили  от читалището албум „Приказен герой”, 

грамота за отлично представяне и малки награди, а от ЦОП „Слънчо” всяко дете 

получило награда за участие. На тържеството присъствали представители от община 

Девин – г-жа Дияна Чаушева - Зам. кмет на община Девин, г-жа Наташа Василева – 

Председател на Об.Съвет гр. Девин, г-жа Лили Чаушева - Гл. експерт „Образование и 

култура”  

26.02. - Изложба на картички под надслов "Подарък за мама" съвместно 

с ДГ "Здравец" и ДГ "Изворче" -  От 26.02. до 5.03.2021 г. в Музейната сбирка била 

подредена изложба на картички под надслов „Изработване на картичка или подарък 

за мама”- съвместна инициатива на НЧ „Родопска просвета – 1923” град Девин, ДГ 

„Здравец”  и ДГ „Изворче”. В изложбата се включили : ДГ „Здравец” с директор г-жа 

Снежана Радева: 14 деца от група „Звездичка” с учители Галя Петкова и Юлия 

Каменова; 8 деца от  група „Звънче” с учители Сибел Фезова и Севда Велева; 4 деца 

от  група „Знам и мога” с учители Светлана Кавалска и Таня Аврамова;  5 деца от  
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група „Пчелица” с учители Анита Звездова и Ангелина Кукунджиева..От ДГ „Изворче” 

с директор Радка Пищалова участваха: 20 деца от  група „Мечо Пух” с учители 

Маргарита Ашкова и Софка Сюлемезова; 16 деца от група „Калинка” с учители Мария 

Василева и Моника Карамитева; 19 деца от група „Бон-Бон” с учители Стефка 

Борисова и Таня Барганска.  

Месец март 

01 - 05.03. -  Изложба "Силата на изкуството" - съвместна творческа 

инициатива на Културна организация "РА АРТ" и Професионална гимназия за 

приложни изкуства - Смолян. Осъществява се с финансовата подкрепа на 

Министерство на културата – В музейната сбирка била подредена изложба от 30 

платна на 11 възпитаници от ПГПИ – гр. Смолян. Учениците интерпретирали със 

средствата на изкуството актуалните днес теми за промените в социалния живот на 

съвременния човек и отражението им върху вътрешния свят и мирогледа на всеки от 

нас. Младите творци  с изострена чувствителност към проблемите на своето време ни 

показаха, че ВСИЧКИ ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ. За своето участие в изложбата - 

поздравителни адреси и грамоти от читалището получиха участниците в нея. 

01.03. - Участие на Надежда Башова в тържество по случай 1 март - 

Баба Марта в ДГ "Здравец" – Секретаря на НЧ „Родопска просвета – 1923” град 

Девин - Надежда Башова взел участие в тържество  по случай 1 март – празника на 

мартеницата и пролетта на група „Звездичка” с ръководители Галя Петкова и Юлия 

Каменова. 

02.03. - Тематична изложба в библиотеката по случай "143 години от 

Освобождението на България" - В справочна зала на библиотеката била 

подредена изложба от материали  и литература,  макет на паметника „Шипка” и 

българския трикольор по повод Националния празник на България – 3 март. В 

продължение на няколко дни посетителите имали възможност да я разгледат и се 

запознаят със събитията за освобождението на България от османско иго. 

04.03. - "Международен ден на жената" - изложба за Осми март в 

библиотеката – По повод 8-ми март в библиотеката били подредени табла от 

литература и 17 картички и сувенири, изработени от читалищните служители Савка 

Юрукова и Калина Даракчиева. 

Месец април 

02.04. – Изложба по случай 2 април – Международен ден на детската 

книга – По повод Международния ден на детската книга в библиотеката били 

подредени три табла с детска литература от различни автори. В продължение на 

няколко дни посетителите имали възможност да разгледат детската изложба. 

14.04. - Изложба от конкурс за най-добра рисунка на тема "Аз обичам и 

пазя гората и нейните обитатели", организиран от ТП "ДЛС-Извора", 

съвместно с община Девин за деца от Девин и региона – В Музейната сбирка 

била подредена изложба на детски рисунки от конкурс на тема „Аз обичам и пазя 

гората и нейните обитатели”  - част от мероприятията по повод отбелязване Седмица 

на гората под мотото „Гората е здраве”с участници ученици при СУ „Христо Ботев”, гр. 
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Девин; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, кв. Настан, гр.Девин; ОУ „Пейо Яворов“; с. 

Гьоврен, ОУ „Гео Милев“, с. Грохотно; ОУ „Иван Вазов“, с. Триград; ОУ „Христо Ботев“, 

с. Лясково, деца от ДГ „Изворче” гр. Девин, ДГ „Здравец” гр. Девин, ДГ „Катя 

Ванчева” с. Грохотно, ДГ „Радост” с. Гьоврен в следните възрастови групи: 

 I-ва група – предучилищна възраст; 

 II-ра група – от 1 до 4 клас; 

 III-та група – от 5 до 7 клас; 

 

15-22.04.2012 г. - "Пътуващо куфарче" с детски книжки гостува на ДГ 

"Изворче" по случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца – 

Инициативата „Пътуващо куфарче” продължила като традиция и през 2021 г. С 

поставени от библиотекарката Савка Юрукова 38 детски книжки – приказки и научно 

популярна литература гостува за седмица в Детска градина „Изворче”. Децата имали 

възможност да разгледат, докоснат и да им бъдат прочетени детски приказки. 

23-30.04. - "Пътуващото куфарче" гостува на ДГ "Здравец" по случай 

Седмица на детската книга и изкуствата за деца – „Пътуващото куфарче” гостува 

и в ДГ „Здравец” по случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца. Децата 

имали възможност да се потопят във вълшебния свят на приказките за седем дни. 

23.04. - "Най-добър млад читател"  -  грамоти и награди по случай Седмица 

на детската книга и изкуствата за деца получили четирима ученика от 4 клас при СУ 

"Христо Ботев" - Стефания Димитрова, Ния Пиринчиева, Пламена Александрова и 

Димитър Младенов за инициативата „Най-добър млад читател” – прочетени най-много 

книги детска литература през 2020 г. 

 

Месец май 

11.05. - Участие на Йоана Бодурова и Габриела Чернокова - ученички от 

11"а" при СУ "Христо Ботев" в Деня на ученическото самоуправление "Библиотекар за 

един ден"- Момичетата взели участие в инициативата „Библиотекар за един ден” по 

повод 11 май – Деня на библиотечните специалисти. Ученичките обслужвали 

читатели, попълвали читателски картони, за което били наградени с грамоти за 

участие и подаръци книги и химикали, връчени  от Секретаря на читалището  г-жа 

Надежда Башова. 

13.05. - Посещение на Музейна сбирка от ученици при ОУ "Пейо 

Яворов" с. Гьоврен, обл. Смолян- Ученици от начален курс – от 1до 4 клас при 

Основно училище „Пейо Яворов” с. Гьоврен посетили  и разгледали залите с 

изложените експонати в Музейната сбирка. Музейния уредник им изнесъл беседа за 

историята на град Девин. 

21.05. - Участие на самодейци в празничен коктейл в ресторант-барбекю 

"Българско село"в СПА хотел "Девин" по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил 

и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост – 

Вяра Башова и Андреа Чаушева от ВГ „Родопчанка” със съпровод на гайда Димитър 

Хаджиев, ВГ за популярни песни "Лира" и ВГСГП "Орфей" взели участие в празнична 
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програма-коктейл от 10.30 ч. в СПА хотел „Девин”. За своите прекрасни изпълнения 

получили заслужени овации на присъстващите – дейци на просветата, културата, 

граждани и гости от Девин и общината.. 

27.05. - Общо-отчетно изборно събрание от 17.30. ч в зала "Европа" на 

СПА хотел "Орфей" при следния дневен ред: 

1. Отчетен доклад за работата на читалището през 2020 г.  

                   Докладва: Председателя на читалището г-жа Снежана Банкатева 

2. Отчетен доклад за финансовите разходи за 2020 г. 

                   Докладва: Председателя на Проверителната комисия г-жа Петя Асенова 

3. Обсъждане и приемане бюджета на читалището за 2021 г. 

                   Докладва: Председателя на читалището г-жа Снежана Банкатева 

4. Приемане на Годишен-финасов отчет за 2020 г. 

                   Докладва: Председателя на Проверителната комисия г-жа Петя Асенова 

5. Избор на Читалищно настоятелство, Председател, членове на Проверителната 

комисия за мандат 2021-2024 г. 

6. Определяне насоките за развитие през следващия мандат 2021-2024 г. 

7. Определяне размера на членския внос за периода 2021-2024 г. 

8. Текущи. 

Месец юни 

1.06. – Изложба на детска рисунка под надслов „Вълшебен свят” по 

повод 1 юни – Международния ден на детето, подготвена от ученици в Кръжока по 

изобразително изкуство към читалището – В Музейната сбирка била подредена 

изложба от 21 платна на 14 ученика от Кръжока по изобразително изкуство с 

ръководител Татяна Димитрова. В продължение на няколко дни жители и гости на 

град Девин имали възможност да разгледат и се насладят на детските творби. Всички 

участници в изложбата получили от читалището грамота за отлично представяне и 

скицник за рисуване. 

19-20.06. - Участие на Гайдарски състав и солист Надежда Башова  в 

Дванадесети фестивал на клубовете за народни танци "Хоро край 

поморийския бряг" в гр. Поморие, Награда: Грамота за участие и отлично 

представяне във фестивала – Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков и солист 

Надежда Башова и „Девин Денс Клуб” с ръководител г-жа Снежана Банкатева взели 

участие в празнична програма  с откриване на Дванадесети фестивал на клубовете за 

народни танци „Хоро край поморийския бряг” в гр. Поморие. За своите прекрасни 

родопски изпълнения получили заслужени овации на многобройната публика и били 

наградени с Грамота за участие във фестивалното събитие.   

25.06. - Участие на Гайдарски състав в тържество по повод 65 годишен 

юбилей на Компания за бутилиране на минерална вода "Михалково" – По 

повод честване на 65 годишен юбилей от създаване на Компания за бутилиране на 

минерална вода „Михалково” Гайдарски състав поздравили с „Родопска  сюита” 

присъстващите работници, служители и гости в тържеството. За своите прекрасни 

изпълнения били наградени с плакет за участие. 
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26.06. - Трето издание "Еньовден - фестивал на билките, цветята и 

екопродуктите от Родопите” с любезното съдействие на община Девин – Състояло се 

от 10.30 ч. пред Дома на културата с 272 броя участника от общини Девин, Чепеларе, 

Смолян, Златоград, Пещера, Рудозем. В събитието се включиха: 

1. Гайдарски състав, ВГ „Родопчанка”, Велика Ташева и Битова група „Катя 

Ванчева” при  НЧ „Родопска просвета – 1923” град Девин 

2.Фолклорна група „Голица” при НЧ „Съединение – 2006” с. Осиково, общ. 

Девин 

3. ДЮФТА „Родопчанка”  и  Гайдарски състав „Девин” при ЦПЛР-ОДК, гр. Девин 

4. Самодейна група за автентичен фолклор при НЧ „Родопско бъдеще – 1895” с. 

Орехово, общ. Чепеларе 

6. Танцов състав „Родопчанче” при НЧ „Балкански просветител – 1871” гр. 

Смолян, кв. Райково 

7. Вокална група „Перистера”, Танцов клуб „Хоп-Троп”, Група за автентичен 

фолклор „Родопчани” при НЧ „ Развитие – 1873” гр. Пещера 

8. Група за автентичен фолклор „Дядо, баба и внуче” при НЧ „ Отец Паисий – 

1909”  с. Малево, общ. Чепеларе 

9. Фолклорна група „С песните на България”, Детски танцов състав „Родопска 

китка”, Детска група за автентичен фолклор „Китка виена” при НЧ „Кирил Маджаров – 

1866” гр. Смолян, кв. Устово 

10. Мъжка група за автентичен фолклор, Трио към Школа по народно пеене 

„Родопски звънчета”, Школа по народно пеене „Родопски звънчета”, Дует Красимира 

Мемова и Китка Дейлиева, Смесена фолклорна група при НЧ „ Прогрес – 1939” с. 

Старцево, общ. Златоград 

11. Танцов клуб „Алтоне”, НЧ „Напредък – 2006” при с. Войкова лъка, общ. 

Рудозем 

12. Група за автентичен фолклор, Асен Чолаков и Ахмед Караахмед при НЧ 

„Обнова – 1939” с. Борино, общ Борино 

13. Битова група при НЧ „Г.С.Раковски – 1947” с. Мугла, общ.Смолян 

Местни биопроизводители: 

1.Еко ферма Кехайови – месни и млечни екопродукти 

2.Бистра Поюклийска – билков мед, пчелен прашец и горски билки за 

приготвяне на чай 

С рекламни материали – визитки, брошури и флаери взеха участие хотели и 

къщи за гости от град Девин: 

1.Спа комплекс „Орфей” 

2.Спа хотел „Персенк” 

3.Спа хотел „Девин” 

4.Спа хотел „Исмена” 

5.Спа хотел „Маунтайн” 

6.Верига хотелски комплекси балнео и спа „Рос транс тур” 

7.Семеен хотел и механа „Къщата” 
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8.Къща за гости „Василеви” 

9.Къща за гости „Нели” 

10.Къща за гости „Албена” 

11.Стаи за настаняване „Тони и Крис”, които предоставиха рекламни 

материали. 

В продължение на четири часа жителите и гостите на град Девин имали 

възможност да се насладят на фолклорните изпълнения, да си закупят  биопродукти 

от местни производители, да разгледат и  получат рекламни материали на хотели и 

къщи за гости. 

Всички участници във фестивалното събитие получили грамота за участие и плакет, 

изработен от фирма „Румони” град Девин,  които били връчени от кмета на община 

Девин  г-н Здравко Иванов.  

Водещи на Третото издание "Еньовден - фестивал на билките, цветята и 

екопродуктите от Родопите” били Надежда Башова и Калина Даракчиева 

27.06. - Участие на ВГСГП "Орфей" в ХХ Национален конкурс на старата 

градска песен и шлагер "С песните на Ари" в гр. Хасково – Вокална група за 

стари градски песни „Орфей” с ръководител Стоянка Дакова участваха в ХХ 

Национален конкурс на старата градска песен и шлагер "С песните на Ари" в гр. 

Хасково. За своето представяне били наградени с Диплом за Трето място. 

29.06 - "Пътуващото куфарче" гостува на ЦОП „Слънчо” по случай 

Лятно училище. 

30.06 - "История, бит и култура - посещение на музей" от 6"а" и 6"б" клас 

при СУ "Христо Ботев" с класни ръководители Затие Велиева и Мина Иванова. - От 10 

ч ученици от шестите класове с преподаватели Валентина Михайлова и Ангел Ликов 

посетили и разгледали музейната сбирка, съгласно план на лятно занимание в 

училище. 

Месец юли 

02.07. - Концерт под надслов "Сладкодумката" и откриване паметна плоча 

по случай 100 - годишнината от рождението на  Василка Герзилова - родопска 

хумористка, дългогодишен читалищен деец и секретар на читалището – От 19 ч. пред 

Музейната сбирка се състояло тържество по повод 100 години от рождението на 

Василка Георгиева. Официални гости на тържеството били г-жа Елка Станчева - 

Секретар на община Девин, г-жа Капка Бешева – Рахнева - Началник отдел 

хуманитарни дейности и г-жа Лили Чаушева Гл. експерт образование и култура в 

община Девин. 

 Концертът започнал с химна на град Девин „Молитва за Девин” по текст на поета 

Емил Енчев. Вера Башова представила предговора от книгата „Сладкодумката” от 

Евтим Герзилов написана в родопски хумористичен вид. Г-жа Василка Янкова – 

внучка на Василка Герзилова споделила спомени за баба си и откри паметната плоча 

в нейна чест, поставена на музейната сбирка.  
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Цветя и венци били поднесени от близки и приятели на Василка Герзилова, 

Общински съвет гр. Девин, Общинска администрация и от НЧ „Родопска просвета – 

1923” град Девин.  

Председателя на читалището г-жа Снежана Банкатева поздравила 

присъстващите и близките на Василка Герзилова, г-жа Елка Станчева поднесла 

поздравителен адрес от община Девин, както и подарък за читалището – стойка за 

видеокамера по повод 98 години от неговото създаване. 

В концертната програма взели участие самодейци от читалището: Надежда 

Башова и Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков, Битова група „Катя Ванчева” 

с ръководител Вера Башова,  ВГ „Родопчанка” с ръководител Надежда Башова,  

Емануела и Михаела със съпровод на гайда Антон Карагегов, солови изпълнения на 

Вера Башова и Николай Карадимов, съпровод на гайда Антон Карагегов, хумор 

представиха Николай Карадимов и Велика Ташева. Водещи били Надежда Башова и 

Калина Даракчиева 

Тържественото събитие завършило с кръшно родопско хоро под съпровода на 

Гайдарски състав. 

12.07. - Среща с Райна Консулова - Кацарова и представяне на първата ѝ 

стихосбирка "Вода съм" – От 17.30 ч. в Музейната сбирка се състояло представяне на 

първата стихосбирка „Вода съм” на Райна Консулова – Кацарова от с. Михалково, обл. 

Смолян. Присъствали жители и гости на град Девин. Музикален поздрав към 

присъстващите отправихали ВГ „Родопчанка” с ръководител Надежда Башова. 

Поздравителен адрес към авторката поднесли НЧ „Родопска просвета – 1923” и 

община Девин. 

12.07. - Изложба от гоблени на Иванка Сливарова, подредена в 

Музейната сбирка – В четвърта зала на Музейната сбирка била подредена изложба от 

29 гоблена на Иванка Сливарова от град Девин. В продължение на два месеца (юли и 

август 2021 г.) жителите и гостите на град Девин имали възможност да се насладят на 

прекрасните произведения. 

Месец август 

09.08. - Детска работилничка за изработване на свой собствен сапун 

"Весели балончета" с Дими Поюклийска и партньор НЧ "Родопска просвета - 1923" 

град Девин –   От 9.30 ч. в ателие „Традиция” на ул. „Александър  Костов” №10, 9 

деца  - жители и гости от град Девин  под ръководството на Дими Поюклийска от с. 

Триград имали възможност  да изпробват техника под мотото „Весели балончета”. 

Всяко дете изработило  свой собствен сапун като добавяло различен цвят, билка, 

ексфолиант, хума, етерично масло или парфюмна композиция, за да придаде желания 

аромат.  

13.08. - Участие на Гайдарски състав в Празника на град Девин и 

минералната вода – Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков взели 

участие в откриване на празника на Девин и минералната вода от 19.00 ч. Събитието 

се провело в два последователни дни пред Дома на културата на площад „Игор 
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Юруков”. Гайдарски състав представи „Родопска сюита” и получил заслужени овации 

от многобройната публика. 

14.08. - Участие на Гайдарски състав в тържествена програма в гр. 

Петрич – Гайдарски състав  взел участие със свои изпълнения  в тържествена 

програма в гр. Петрич. За своите прекрасни изпълнения получили продължителни 

аплодисменти от публиката. 

26.08. - Участие на Гайдарски състав в откриване на Световно 

първенство по риболов в град Девин - XVIII световно първенство по риболов 

на хищна риба от брега бе тържествено открито на 26 август в гр. Девин. 15 

национални отбора дефилирали в центъра на родопския град, аплодирани от 

гражданите и гостите на шампионата. За участие се регистрирали отборите на Полша, 

Чехия, Босна и Херцеговина, Словакия, Италия, Унгария, Хърватия, Румъния, Сърбия, 

Северна Македония, Латвия Украйна, Молдова, Русия и България. Шампионатът беше 

официално открит от вицепрезидента на световната централа ФИПС Игор Чиняков от 

Русия. Гайдарите от състав „Девин” с ръководител Емил Чолаков и танцьорите от 

детско-юношеския фолклорен танцов ансамбъл „Родопчани” с художествен 

ръководител Анна Любенова поздравили състезателите и гостите на откриването. 

Месец септември 

02.09. - Изложба от снимки и документи в Музейната сбирка по повод 

136 години от Съединението на България – По повод 6 септември – Деня на 

съединението на България в Музейната сбирка била подредена изложба от снимки и 

документи  на 10 табла. Посетителите имали възможност да я разгледат и се 

запознаят  с историческото  събитие. 

09.09. – Участие на ВГ „Родопчанка” в тържество по случай пенсиониране 

на учители от СУ „Христо Ботев”- От 18.00 ч. ВГ „Родопчанка” с техния ръководител 

Надежда Башова взели участие в празнично тържество в СПА хотел „Девин”. За 

своите прекрасни родопски изпълнения получили заслужени овации от 

присъстващите. 

15.09. – Участие на ВГ „Родопчанка” в тържество по случай откриване 

на учебната година в СУ „Христо Ботев” -  От 10.00 ч. момичетата от ВГ 

„Родопчанка” взели участие в тържествена програма за откриване на новата учебна 

2021/2022 г. със свои народни изпълнения. 

Месец октомври 

25.10. - Изложба в библиотеката, по случай 1 ноември - Деня на 

народните будители – В заемна зала на библиотеката били подредени 10 табла със 

снимки, документи и художествена литература за живота и делото на български 

будители. В продължение на две седмици посетителите имали възможност да 

разгледат представените материали и се запознаят с делото и творчеството на 

будителите. 

м. октомври - Конкурс за есе, разказ, стихотворение на тема "Моя 

роден край" с ученици до 14 г. и над 14 г. по случай 1 ноември - Деня на народните 

будители – По случай Деня на народните будители библиотеката при читалището 
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обявило ученически конкурс за есе, разказ, стихотворение на тема „Моя роден крой”. 

В конкурса се включили две ученички от 5 клас при СУ „Христо Ботев” град Девин – 

Александра Кехайова и Вяра Башова. За своето участие били наградени с грамоти за 

участие и гравиран с надпис химикал. 

Месец ноември 

11.11. - Вечер на юбилярите "Листа от календара" - Заради епидемичната 

обстановка в страната, събитието не се проведе официално.11 читалищни деятели, 

навършващи кръгли годишнини през 2021 г. получили поздравителни адреси и 

сувенир, изработен от фирма "Румони" ЕТ - гр. Девин  

Юбиляри през 2021 година: Димитър Ташков – 95 години, Манол Ташков – 85 

години, Мария Ангелова – 80 години, Никола Стоянов – 80 години, Цонка Башова – 80 

години, Дафинка Белева – 70 години, Екатерина Пеевска – 70 години, Ема Ясенова – 

70 години, Кръстана Шопова – 70 години, Савка Юрукова – 60 години и Катя Минчева 

– 60 години 

Месец декември 

09.12. – Запис на ВГ „Родопчанка”  в телевизионно предаване „Гласът 

на Родопите” на  „Фен Фолк ТВ”  – Момичетата от ВГ „Родопчанка”с ръководител 

Надежда Башова  и съпровод на гайда Владимир Чолаков от 16.00 ч. в СПА хотел 

„Исмена” град Девин участвали с родопски изпълнения  в запис за предаване „Гласът 

на Родопите”. по телевизия Фен Фолк ТВ”. 

13-17.12 – Благотворителен базар  на коледни и новогодишни картички 

с кауза „Да помогнем на Никол” – В продължение на няколко работни дни на 

благотворителен базар пред Музейната сбирка се продавали изработени от 

читалищните служители коледни и новогодишни картички. Мотото на 

благотворителната кауза преминало под названието „Да помогнем на Никол”. 

Събраните средства в размер на 1079,60 лв. били преведени по банковата сметка на 

девет годишната Никол Томова от гр. Девин за неотложното ѝ и животоспасяващо 

лечение в Германия.  

24.12. – Дефилаж на Коледарска група - В последните дни от годината и 

като завършек на Календара на културните мероприятия за 2021 година бил 

коледарския обичай  изпълнен от Коледарската група с ръководител Николай 

Карадимов, които обиколили града и зарадвали стопаните на много къщи със своето 

посещение и благословия в нощта на Бъдни вечер срещу Коледа. 

 

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

Библиотеката работи за обновяване, обогатяване и съхраняване на 

библиотечния фонд, който през 2021 г. е 41 682 тома литература Новозаписаните 

читатели са  302, в това число 139 деца до 14 годишна възраст. Раздадена литература 

- 3514 броя книги и 278 периодични издания.  Абонирани са 11 заглавия ежедневника 

и периодични издания на стойност 654.78 лв. в помощ на читателите. 

Регистрираните посещения са 1664, от които : 

Посещения за дома- 1236 
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Посещения в читалня- 268 

Посещения- интернет- 128 

Посещения на организирани мероприятия- 32 

На читателите е осигурен безплатен достъп до интернет и компютърни услуги 

по програма „Глобални библиотеки – България”.  

Закупени от читалището са 2 тома нова литература на стойност 39.99 лв. 

Даренията са 271 тома  на стойност 3638.08лв. 

Дарители на книги през  2021 г. са: 

Стефан Николов, Соня Стоянова, Владимир Сариев, Бисер Чолаков, Хамид 

Имамски, Регионална библиотека, „Сторе” ЕООД, Анна Архипова, Дияна Чаушева, 

Райна Консулова, Марийка Събева, Борислав Родопски, Христо Згуров, Евгения 

Чаушева, Община Девин, Михаил Вишанин, Васил Кущинаров, Анастас Куртев, Емел 

Балакчи, ЦОП „Слънчо”, Димитър Ташков, Делян Бенев, Иван Христов, Петко Колев, 

Мария Пейкова и др., Иван Мешинков всички те са дарили 271 тома на обща стойност- 

3638.08 лв. 

Направени са 14 библиографски справки и 3 писмени на следните теми: 

Приобщаващо обучение в детската градина 

Ролеви игри в приобщаващото обучение 

Материали за Хитлер 

Взаимоотношения между деца, родители и връстници  

Православието и българската православна църква в историята на българския 

народ и българската държава 

Организация за дейността на детето 

Цветове и багри въведение в изкуството 

Обявление за Общинска избирателна комисия – град Девин, в. „Откровение” – 

писмена справка 

Теория и методика на физическо възпитание 

Изработване на сурвачки 

Материали за Балканската война 

Материали и снимки за поделението в Девин 

Материали за участници от община Девин в Балканската война. 

Всичко свързано с минералната вода в Община Девин – писмена справка 

История на Български пощи град Девин – писмена справка   

През годината в библиотеката са проведени 16 мероприятия. 

На основание Наредба №3/18.11.2014 г., раздел 5, чл.40, т.2а и чл.28, ал.1 от 

Закона за счетоводството,  бе направена частична инвентаризация 25 % от 

библиотечния фонд. От 25 май до 30 септември 2021 г. За периода на инвентаризация 

библиотеката работи понеделник, сряда и петък с читатели, а вторник и четвъртък се 

извършваше инвентаризация. Инвентаризирани бяха 13 510 библиотечни единици. 

Липси няма има отчислена литература – остаряла по съдържание. 

МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
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Музейната сбирка активно участва в организирането на културния живот в 

града. Над една трета от експонатите са  подредени и разположени във витрини в 

четири зали на обща площ от 260кв/м.  Притежава 2203 експоната, от които в раздел 

Археология – 133,                                                         в раздел Снимки и документи 

– 938, в раздел Бит, етнография и култура – 1132. 

През 2021 г., музейната сбирка е посетена от 685 човека, от които 115 

ученика, 343 възрастни и 227 пенсионери. На групите и учениците се предлага 

беседа. 

Приходите от билети, беседи  и сувенири са 1096.00 лв.   

През 2021 г. в музейната сбирка са проведени 9 културно-масови събития. 

ПРОЕКТИ: 

Проекти към Министерство на културата за обновяване на библиотечния фонд с 

книги и други информационни източници 

По програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и 

информираност 2021". Закупени са 232 тома литература  на стойност 3796,89 лв. като 

отпусната сума и изцяло финансирана от Министерство на културата. 

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” 

Текущ проект:  "Девин в периодичния печат – онлайн е-справочник" надграден 

в сайта на читалището,  секция "Библиотека".  От 2013 година ежегодно се добавят 

нови материали.  Онлайн справочникът съдържа 1263 записа, 869 снимани и 

сканирани материали, дигитализирани са 2 вестника”Просветител” за 85 и 90 

годишнини на читалището, албум „Община Девин” , юбилеен сборник „80 години 

Читалище „Родопска просвета” град Девин” и брошура „Фотоси от миналото на град 

Девин”, създадена и добавена през 2020 г.  

ОБУЧЕНИЯ: 

През 2021 г. се проведоха няколко срещи и обучения на читалищни служители 

с РЕКИЦ „Читалища” гр. Смолян: 

Регионална среща: 

„Анализи и приоритети в дейността на читалищата 2021 година". 

Дискусионна среща: 

„Европейски дни на  наследството 2021 – съвместни инициативи и практики“  

 „Калейдоскоп от читалищни дейности в динамично променяща се среда“ 

 

 

РЕМОНТИ: 

През 2021г. са направени разходи за ремонт на : 

Ремонт в библиотека след смяна на прозорци - 2612,67 лв. 

Смяна на дограма в репетиционна в читалищна сграда на ул. „Орфей” № 1 -

2358,18 лв.  

Ремонт на репетиционна в читалищна сграда на ул. „Орфей”№1 -4451,29 лв.  

Общо извършени ремонтни дейности на стойност: 9422.14 лв. 
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СЪБРАНИЯ И ЗАСЕДАНИЯ НА ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО  

Читалищната дейност се управлява, чрез решения на Читалищното 

настоятелство и Общото  събрание. 

На 27.05. 2021 г. се проведе годишно-отчетно - изборно събрание на 

читалището в зала "Европа" на СПА хотел "Орфей" . 

        За 2021 година Читалищното настоятелство е провело 5  редовни 

заседания: на 14 януари, 3 юни, 29 септември, 28 октомври и на 11 ноември 2021 г.  

Ръководството своевременно се запознава с всички възникнали проблеми и 

взема мерки за тяхното решаване, съобразно бюджета и средствата, с които 

разполага читалището. 

 

 

ІІ. Народно Читалище „Възраждане 1949” - кв.Настан  

 
През 2021 г. всички усилия се обединили за развитието и утвърждаване на 

Читалището, като важна, обществена институция реализираща културната 

идентичност на населението, и задоволяване на неговите потребности, като създава, 

опазва и разпространява духовните ценности. Да подпомага запазването на 

народните традиции и обичаи в кв. Настан. През отчетният период Читалището 

запазвало и доразвивало традиционните форми в своята дейност – художествена 

самодейност, празниците от народния и културния календар, както и библиотечната 

дейност с традиционните и новаторски форми. Целта на Читалището била да запази 

идентичността, като институция и да се развие, като модерен – културен и 

информационен център.   

В читалището активно взимали участие 52 самодейци участващи в мъжка, 

женска вокални групи и танцов ансамбъл  със следните участия през 2021 г. 

Месец януари 

21.01.2021 г. – Възстановка и честване на обичая „Бабин ден” съвместно с 

жените от Културен клуб на пенсионера.  

Месец март 

01.03.2021 г.– Участие на самодейните състави в програмата на 1-март – ден 

на самодееца. 

Месец май 

 

24.05.2021 г. - участие и организиране на традиционния празник на кв. 

Настан „Родова среща”.  

      Месец август 

13.08.2021 г. -Участие на празника на град Девин и Минералната вода. 

    Месец октомври 

01.10.2021 г. – Програма на самодейните състави по случай деня на 

възрастните хора. 

  Месец декември 
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22.12.2021 г. - Организиране, провеждане и участие на новогодишна 

програма в кв. Настан. 

 

През отчетния период, някои от мероприятията залегнали в културния 

календар на Читалището не са проведени, поради ограниченията на епидемичната 

обстановка в страната. 

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ: 

Укрепване на Читалището като самоуправляващо се културно просветно 

сдружение на основата на Българското законодателство. 

Засилване на социалната функция на Читалището, насочена към ангажиране на 

подрастващите през свободното време. 

Предоставяне на достъп до знания, информация и услуги на гражданите. 

Реализирани проекти. 

Приоритет на читалището е и работа с хора с увреждания, като им се 

предоставя до дома на желаната литература и информация. 

Членовете в читалищното настоятелство са 7, а проверителната комисия се 

състои от трима членове. 

Читалището притежава библиотечен фонд от 8 379 тома и осигурява 

библиотечно-информационно обслужване на жителите и гостите на квартал Настан. 

Читалището разполага с оборудвана читалня и квалифициран служител.   

 

ІІІ. Народно читалище "Назъм Хикмет -1948" - с. Грохотно са: 
 

В по-голямата си част културния календар и програмата за развитие на НЧ 

„Назъм Хикмет-1948“ преминала под знака на противоепидемичните мерки. В 

условията на пандемия читалището намерило нови форми за работа и изяви, като се 

съсредоточи в дистанционни и онлайн дейности. 

ОСНОВНИ  ПРИОРИТЕТИ В ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ СА: 

1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна 

дейност в  с. Грохотно. 

2. Запазване на обичаите и традициите на населението в селото. 

3. Разширяване на знанията на хората и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата. 

4.   Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание. 

5.   Осигуряване на достъп до информация. 

ЛЮБИТЕЛСКО  ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО 

1. Брой жители на населеното място - 986 

2. Брой членове на читалището по списък – 50 

Читалищното настоятелство е заседавало 3 пъти за годината. 

В програмите на читалището през 2021 година са взели участие 31 самодейци 

от следните групи: 

- Детски танцов състав 
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/състои от две групи разделени по възраст: от 12-15 годишна възраст-

напреднали 

от 9-10 годишна възраст- начинаещи/ 

- Танцов клуб „Светлина”-изучаване на български народни танци 

- Индивидуални изпълнители-2 

Репетициите се водят два пъти седмично 

- Към читалището функционира клуб „Осмислен живот” от 14 ученици и 

студенти. 

 

Месец януари 

14.01.2021 г. – Библиотекаря на читалището посети училището и провело 

”Литературно четене” по случай  165 години от рождението на Стоян Михайловски- 

български поет, сатирик и баснописец /1856-1927/ с ученици от 2 и 3 клас. 

Месец февруари 

19.02.2021 г. -„Да четем заветите на Апостола днес” с ученици. Билиотеката 

организирала тематична изложба посветена на Апостола„ послучай 148 години от 

гибелта на Васил Левски. 

   

Месец март 

01.03.2021 г.- Всички самодейци получили мартеница, като най-малките са 

запознати с легендата за българската мартеница. 

08.03.2021 г. - 8 март- Читалището подарило по едно цвете на всяка жена в 

центъра на селото. 

14.03.2021 г. -  Ежегоден обичай „Посрещане на пролетта и изпращане на 

зимата”. 

Поради обявените противоепидемични мерки тази година обичая се чествал в 

много малки групи с близки роднини по махалите. Читалищните служители минали 

през махалите и направили разяснение за обичая. 

  

Месец април 

По повод Международния ден на детската книга и Националния маратон на 

четенето бил отправен призив към нашите читатели и любители на книгата да се 

включат в инициативите организирани от читалището  от 2 до 23 април: 

 

По повод  2 април- Международен ден на детската книга Народно 

читалище „Назъм Хикмет-1948”, с. Грохотно и Детска градина "Катя Ванчева", с. 

Грохотно  организирало  инициатива  „Ранно детско развитие чрез четене” в два 

етапа: 

      1. Родителите  посещавали библиотеката и взимат книги със своите деца. 

Поради   противоепидемичната обстановка  в страната книгите на някои деца 

били  доставени по домовете от библиотекаря. 

      2. Снимки как заедно четете приказки с вашите деца. 
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Включили се 17 родители със своите деца в инициативата. 

По случай Национална седмица на четенето на 20.04.2021 г.  ученици от 

2 клас с г-жа Куцева посетли библиотеката. Библиотекарката запознала учениците с 

правилата за  подреждане на книгите в библиотеката и взимане на книги за дома. 

След което всяко дете си избрало книжка, от която е прочело по една приказка. Всеки 

участник в маратона разказал накратко за своя любим герой от прочетената приказка. 

19-23 април - проведен бил маратон на четенето „Младежта на Грохотно 

чете”- 11 младежи от селото са посетили библиотеката и взели, като откъс от книгата 

прочели в библиотеката. 

 22 април-101 години  от рождението на Валери Петров. Библиотеката 

подредили витрина с произведения на автора. 

23 април - Световен ден на Книгата и авторското право - с ученици от ОУ „Гео 

Милев” се провело ФЛАШМОБ. Учениците направили публичен прочит на откъси от 

книги пред обществеността, а след това в Библиотеката на Читалището разговаряли 

по темата за авторското право. 

   

Месец май 

06.05.2021 г. - Ежегоден обичай „Адарлез” честван в селото. 

18.05.2021 г. – Ден на отворени врати на музейната сбирка към читалището. 

20.05.2021 г. - по случай "Национална библиотечна седмица" в библиотеката 

гостували  ученици от 4 клас от ОУ „Гео Милев”, с. Грохотно с класен ръководител 

Селвет Къртъл. Те провели своя час в библиотеката на тема : "Библиотеката ще ти 

помогне". Библиотекаря запознал учениците с предлаганите услуги на библиотеката, 

след което им разказал накратко как се прави родословно дърво. Уникалното е, че в 

библиотеката притежават албум - справочник с 57 родословни карти на с. Грохотно. 

Много въодушевени децата са видяли своето име на родословната си карта и са 

разгледали корените на своя род. 

Всеки ученик получил брошура за дейността на читалището и библиотеката.  

24.05.2021 г. - Изложба в библиотеката. 

Месец юни 

01.06.2021 г. – „Международен ден на детето“ - с деца от селото в 

библиотеката били проведени занимателни игри. 

02.06.2021 г. - с ученици е проведен рецитал „Аз рецитирам поезия на Ботев” 

Месец юли 

03.07.2021 г. - Танцов клуб „Светлина” взели участие в осми фестивал за 

народни хора и танци „Хайдушка софра” Хасково 2021 

 08.07.2021 г. - 400 години от рождението на Лафонтен - френски баснописец 

/1621-1695/ четене на басни с поуки „Помисли отговори” от Лафонтен в 

библиотеката. 

Месец август 
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14.08.2021 г. - Детски танцов състав към Читалището взел участие със своя 

програма на Празника на град Девин и минералната вода. Те изпълнили два народни 

и един модерен танц. 

Месец септември 

"Книгата е естествената среда за мислещия човек, а библиотеките са оазисите, 

откъдето могат да се черпят знания, вяра и забавления." 

Библиотеката към Народно читалище „Назъм Хикмет – 1948”, с. Грохотно, общ. 

Девин спечелила  и  реализирала  проект по програма  „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност 2021”  за книги на стойност 1120.56 

лв. 

Малките читатели с нетърпение очаквали новите книги. След като се запознали 

как  се обработват книгите, те също се включили при поставяне на датници и печат. 

29.09.2021 г. - Проведена инциатива свързана с Европейските дни на 

наследството 2021 г. под мотото "Ролята на читалището за опазване на културното 

наследство на Грохотно"  

Месец октомври 

01.10.2021 г. - По повод „Ден на възрастните” служителите  на читалището в 

с. Грохотно поздравили възрастните хора над 90 години, като посетили домовете им с 

пожелание за здраве, дълъг живот и достойни старини. Всеки от тях получил подарък 

от читалището с почит към тяхната мъдрост и принос към обществото. 

05.10.2021 г. – „Четем и рисуваме любим приказен герой с деца от 

произведенията на Ран Босилек”. По случай 135 години от рождението на Ран Босилек 

библиотеката гостувала на децата от детската градина в с. Грохотно. Те се запознали 

с биографията на Ран Босилек - български писател, поет и преводач. Прочетени са  

стихотворенията „Родна стряха“ и приказките „Дядо и ряпа“ и „Косе Босе“. 

Гостуването завършва с рисуване на Дядо и ряпа. 

18.10.2021 г. – „Интересен и приятен час в библиотеката“ - Едно 

"Околосветско пътешествие" чрез четене из фонда на библиотеката в търсене на 

интересни забележителности в Канада, Франция, Италия, Малта, Япония и др. и... 

мечти за пътуване! Срещата с 6 и 7 клас от ОУ „Гео Милев”, с. Грохотно е част от 

Национална програма на МОН „Изгражадане на съвременна образвателна среда модул 

„Българските библиотеки като образователна среда“. 

  20.10.2021 г. – Библиотеката са посетили учениците от 3-ти клас с г-жа 

Куцева. Библиотекарката ги въведела в „Светът на книгите”, след което си направили 

„Тичаща диктовка“. Гостуването завършило със заемане на книги за вкъщи. 

  27.10.2021 г. - в библиотеката гостували децата от подготвителна група при 

ДГ „Катя Ванчева”, с. Грохотно.  Те с голям интерес са разгледали библиотеката, 

пренесли се в света на приказките, докоснали се до книгите и се запознаха с 

„Молбата на книгата”. В музея се докоснали до бита на своите прадеди, като обещали 

отново да посетят библиотеката и музея. 

   

Месец ноември 
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01.11.2021 г. – „Ден на народните будители“ - Подреден кът в библиотеката  

посветен на първи ноември с ученици. 

Месец декември 

23.12.2021 г. - Читалището изнесло кратка музикална програма пред 

учениците от училището. Били украсени помещенията на читалището за коледа и 

нова година. 

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

Читалищната библиотека е с книжен фонд – 6 238 тома литература и получава 

вестник „Марица” целогодишно абониран от общината. Основни акценти в 

библиотечната дейност са: 

• Осигуряване на 8 часов достъп до периодични издания, книги,  безплатни 

интернет услуги; 

• Обновяване на библиотечния фонд с нови информационни източници; 

• Превръщането на библиотеката в съвременен, обществен информационен 

център чрез публичен безплатен интернет и достъп до електронно съдържание.; 

Изпълнение на основни показатели: 

          ГОДИНА - 2021 

БРОЙ ЧИТАТЕЛИ - 113 

ПОСЕЩЕНИЯ: 1187 

За дома:664 

Инф. услуги интернет потребители:329 

В читалня:12 

Посещения на организирани събития:182  

РАЗДАДЕНИ КНИГИ 1036 

НАБАВЕНИ КНИГИ 101 

Стремежът не да се приобщят хората към книгата от най-малките до най-

възрастните. 

Поради липса на финансови средства сайта на читалището не се поддържа, а 

само фейсбук страница и фейсбук страницата на танцов клуб „Светлина”. 

МУЗЕЙНА СБИРКА 

Продължава надграждане  на музейната сбирка. През  2021 година 

посещенията са 73. 

Материалната база 

Анализ за състоянието на читалището: Все още покрива на сградата е в 

плачевно състояние-от проливните дъждове тече. А оттам и ронещата се и падаща 

мазилка от стените по помещенията, овлажненото ел. табло и гърмяща инсталация, 

стара изгнила дограма в репетиционната. Това е атмосферата, в която потребителите, 

в това число деца правят репетиции, участват в летни занимания и мероприятия 

организирани от читалището. Настоятелството е подавало много пъти докладни до 

Кмета на общината, последната е направена на 10.02.2021 г., но за съжаление без 

успех. 
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 ІV. Народно Читалище НЧ „Светлина -1948” с.Гьоврен  
 

През изминалата 2021г. читалището било в услуга на цялото население и 

културен център за разнообразни дейности и услуги. Целта на ръководството е да 

привлече не само млади хора, но и да работи както с млади така и възрастни. Заедно 

с читалищното ръководство се търсили и намирали начини да се провеждат културни  

мероприятия, да се участва в събори, празници ,концерти ,както на общинска така и 

на местна сцена, част от предвидените дейности не се осъществили поради 

противоепидемичната обстановка на страната. Дейностите се реализирали в  

зависимост от новата епидемична обстановка Съществена част от дейността на 

читалището е грижата за разширяване и развитие на любителското художествено 

творчество. 

Художественотворческата дейност в читалището целяла запазване и развитие 

на традиционните ценности на българския народ, съхранение на обичаите и 

традициите, както и създаване на нови традиции, породени от нуждите на местните 

общности. Чрез тази дейност, читалището продължило да работи за привличане на 

млади хора за участие в инициативи на  читалищните самодейни колективи. С изявите 

на читалището ще се работи за развитие и обогатяване на културния живот в 

населеното място, за утвърждаване на националното самосъзнание и отчитане и 

съхранение богатството на местната култура, чрез тази дейност читалището ще има 

възможност за популяризиране на  общината, областта, страната в чужбина. Както 

всяка година така и през изминалата година се кандидатствало и е спечелен проект 

към Министерство на културата за книги на стойност -  1 246 лв. Читалището е в 

активно партньорство с детската градина и училището, в дейността му  участват 

всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и 

религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Читалището има изключително 

значение за укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, 

традиционната култура и духовни ценности. Настоящата едногодишна програма за 

развитие на Читалище”Светлина-1948”е вариант и процес за стимулиране развитието 

на  общността. 

През 2021 г. фолклорните  певчески  групи, женската танцовата група и 

юношенската танцова група взели активно участие във всичките организирани 

мероприятия. 

Към  читалището функционирал обзаведен фитнес – клуб, който е собственост  

на  читалището и се посещава ежедневно от млади хора, а по време на ваканции от 

много ученици от горен курс от 14 – 20 г. Обогатена е материално техническата база 

със  музейна сбирка, която е създадена по проект  към  читалището. 

Читалище с. Гьоврен обслужва  945  жители, от тях ученици - 60, деца в 

детската градина - 40, гимназиални – 40. 

Читателите са - 103, в  читалнята – 151. Посещение за ползване на интернет – 

736. 

Общо заети книги – 950. 
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Месец януари 

- Посещение на детската градина и четене на приказките на  Леда Милева; 

- Открит  урок по роден край в музейната сбирка на учениците от 3 и 4 клас с 

класен ръководител – Зейра Шабанова; 

Месец февруари 

- Честване на 148 години от обесването на Васил Левски. Запознаване на 

учениците от 5 клас с автобиографията на Дякона; 

- Изработваме мартеници с учениците от 6 и 7 клас; 

-   Награждаване на ученици взели участие в конкурса „Къщички за птички“ 

организиран от РИОСВ - гр. Смолян 

Месец март 

- Честване на деня на самодееца -1 март. 

- Посещение на децата от детската градина за връзване на мартеници; 

-   Изработване на грамоти и картички с учениците от 5, 6 и 7 клас за класните 

ръководители и за техните майки; 

-  Честване на 8-ми март. 

Месец април 

- 7 април - Световен ден на здравето и здравния работник, поднасяне  на 

благодарности на личните лекари на населението на с. Гьоврен, за положения 

денонощен труд в името на здравето на пациентите си; 

- 23 април – честване на „Световния ден на книгата и авторското право“, 

посещение на  училищната библиотека за открит урок по библиотечна ориентация. 

Изработване на табло за библиотеката. 

Месец май 

- 24 - май- Представителна изява на учениците от 5 клас, съвместен проект 

читалище и училище с. Гьоврен. 

 

Месец юни 

- 1- юни  - Отбелязване на Деня на детето с аниматори от  гр. Смолян. 

Месец юли 

- Зелена  библиотека - четене на приказки сред природата с учениците от 2 и 

3 клас. 

- Редене на диамантени гоблени - голям интерес се прояви сред учениците в по 

горен курс. 

Месец август 

- „Работилничка за домашен еко – сапун“ с ръководител Дамянка Поюклийска; 

- Участие на мъжката фолклорна група и детски танцов състав в концерта на 

Община Борино по случай  Байрам, с. Дорково, Празника на град Девин и 

минералната вода и фестивал на чистите храни в гр. Ардино; 

- Провеждане на Празник на с. Гьоврен организиран от Кметство и читалище; 

- Творческа  инициатива за малките художници с богато въображение и отлични 

резултати; 
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Месец септември 

- Обработване на книги, спечелени по проект към МК на стойност 1 246лв; 

- Участие в Международен фолклорен фестивал в гр. Неделино, със спечелен 

сребърен медал  

Месец октомври 

-  Участие на над 20 деца във фото-конкурса „Аз раста патриот”. Има участник 

със спечелено първо място. 

- Поради голям интерес към новите книги и „Седмицата на четенето“ преминава   

много активно и с голям интерес. 

- 10.2020 г.- Посещение на първокласниците в библиотеката. 

- 10.2020 г.- Открит урок по родолюбие за 2 и 3 клас се проведе в музейната 

сбирка при читалището 

 

V. НЧ „Изгрев-1936” –с. Триград 

 
През изтеклата 2022 г. НЧ „Изгрев- 1936” с. Триград чрез дейността си се 

стремяло да бъде читалище от нов тип, да задоволява културните потребности на 

населението, да съхранява и популяризира българските културни традиции. 

Планираните мероприятия са проведени. Читалището намирало добри форми и 

методи за работа с учениците с ОУ „Иван Вазов“.и  

 

Месец януари 

- Проведен бил конкурс за най- добра рисунка на тема „Зима в моето село“; 

- Спортно състезание „Весела пързалка“. 

Месец февруари 

- Рецитал посветен на делото на Левски;  

- Гостуване в детската градина с четене на приказки на деца от деца. 

Месец март 

- Ден на самодееца – изработени били мартеници и раздадени в селото; 

- С учениците е проведен конкурс за „Най- красива мартеничка“ и са връчени 

грамоти; 

- 14 март бе възпроизведен обичая „Палена на стара марта“ с палене и 

прескачане на огъня и напяване с песни; 

- 21 март - Световен ден на поезията 

- 22 март - Международен ден на водата; 

Месец април 

- 2 април - Международен ден на детската книга; 

- 22 април - Международен ден на Земята; 

 

Месец май 

- 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност; 
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Месец юни 

- 2 юни Ден на Ботев; 

- 5 юни Международен ден за опазване на околната среда; 

- С началния курс е отбелязано 155 години от рождението на чичо Стоян. 

Месец юли 

- Фестивала „Орфически мистерии“, с. Триград - групата изнесла концерт и 

възпроизвела обичая „Среде лято“- напяване на китките, като в обичая били 

включени и доста ученици 

Месец август 

- Групата участвала на фестивала „На мегдана“ в с. Кестен, провеждан от 

фондация „Астика“- гр. Бургас; 

- Интересна и вълнуваща е била работата с децата през лятото. Занимавали се 

по български език и литература и руски език, четене на открито, рисуване, 

провеждане на спортни състезания, занимания в работилничката „Вълшебни 

балончета“- изработване на био сапуни под ръководството на инструктор. Лятната 

работа завършила с литературно музикална програма на децата; 

- Отбелязано е и 135 години от рождението на Дора Габе. 

Месец септември 

- Отбелязани са 131 години от Съединението на България;  

-  22 септември Ден на независимостта - Проведен бил съвместен концерт в 

чест на 22 септември на центъра на селото с гостуващите самодейци от читалище 

„Васил Левски“- с. Орлово, общ. Хасково; 

- С презентация е отбелязана 100 годишнината от рождението на Николай 

Зидаров. 

Месец октомври 

- На 1-ви октомври с кратко тържество е бил отбелязан Международния ден на 

възрастните хора;  

- 195 години от рождението на Карло Колоди - колективно четене с учениците. 

Месец ноември 

-  Чрез презентация е бил отбелязан Деня на народните будители.  

Месец декември 

- През зимните месеци добре работи кръжока по „Приложни изкуства“, 

изработили се интересни предмети, а с кръжочниците от „Млад природозащитник“ са 

направени няколко излети в околностите на селото, запознавайки се с лечебните 

растения в райони и се  обсъдили екологичните проблеми на селото, отбелязан бе и 

Еньовден. 

- Във връзка с Коледните и новогодишни празници съвместно с кметство с. 

Триград e направена коледна украса на селото и новогодишно тържество. 

 

 VІ. НЧ „Надежда–1950” с. Беден  

  
Дейностите през 2021 г,  били насочени към отговаряне на потребностите на 

населението на с. Беден, свързани със: 
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1.  развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната 

дейност в с. Беден; 

2. запазване на обичаите и традициите на жителите на с. Беден; 

3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към 

ценностите и 

 постиженията на науката, изкуството и културата; 

4. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; 

5. осигуряване на достъп до информация. 

        За постигане на целите са реализирани  основни дейности, като: 

1. уреждане и поддържане на библиотеката; 

2. развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; 

3.организиране дейността на групите, за иницииране и провеждане на  

празненства, концерти чествания и иновативни дейности съобразно променената 

епидемична обстановка; 

4. събиране и разпространяване на знания за родния край и включване в 

национални инициативи по програма „Живи човешки съкровища“; 

5. създаване и съхраняване на  етнографска  колекция  съгласно Закона за 

културното наследство. 

Дейността на библиотеката през 2021 година: 

- Поддържане на обществена библиотека на  свободен  достъп за библиотечно   

обслужване на около 77 читатели. 

- Изготвяне на библиографски справки по различни теми; 

- Инициатива „Книга за всеки” – въвеждане на системата за патронаж по 

обслужване на възрастни читатели и такива с физически увреждания; 

- Организиране  презентации на нови литературни творби и автори от местно и    

  национално значение; 

- Провеждане превърналите се в традиция срещи „На гости в библиотеката” ; 

- Литературна гостоприемница – срещи с творци на словото; 

- Вечери на литературни четения с участието на местни литературни творци и          

почитатели на словото Четене от изявени европейски автори - Европейски дни на 

наследството - Европа Директно; 

- Експониране на изложба ,  кътове с литература, викторини и др.. 

- Организиране на индивидуална и културно-масова дейност с различни целеви 

групи: (деца, ученици, възрастни); обособяване на тематични кътове по повод 

празници и годишнини; предоставяне на онлайн информация и представяне на 

презентации, посветени на значими събития и личности; 

- Повишане квалификацията, на читалищното ръководство, чрез участие в 

организирани обучения от Регионална библиотека “Николай Вранчев“-Смолян и 

РЕКИЦ „Читалища“. 

Съществена част от дейността на читалище „Надежда – 1950“ през 2021 година 

била грижата за разширяване и развитие на любителското художествено творчество. 

         Към читалището за творчески сезон функционират: 
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- Клуб „Плетиво и ръкоделие“ - изработване на гривни и изделия от хартия; 

- Група за автентичен фолклор „Родопчанка“ 

 

Месец януари 

       - 19.01.2021 г. - „Назад във времето“ - спомени от миналото на с. Беден. 

 

Месец февруари 
       - Изработване на  мартенички с деца. 

 

Месец март 

        - 14.03.2021 г. - Палене на „Марта“ по стар обичаи. 

Месец април 

- 12.04.2021 г. - Четене на приказки с малки и големи 

Месец май 

-  24.05.2020 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност. 

Месец юни 

-  01.06.2020 г. - Ден на Детето - тържество за най-малките деца. 

Месец август 

- 01.08.2021 г. - Гостуване на фолклорна битова група „Родопчанка“ в с. Гела. 

Месец септември 

- 22.09.2021 г. – Отбелязване на Деня на независимостта. 

 

 
VІІ.  В НЧ „Асен Златаров-1945” с. Брезе   

През 2021 г. функционирала битова група „Славей” – 17 участника и кръжок 

„Сръчни ръце”. Има етнографска сбирка от 47 експоната. 

 

Месец януари 

- Отбелязване на 126 год. от рождението на Гео Милев-изложба и прочит на 

поемата „Септември“ с децата от групата.   

- Сбирка на клуб „И аз мога“  и изложба с изработени от тях изделия. 

 

Месец февруари 

- 148 год. от гибелта на Васил Левски - Изложба в библиотеката със снимков 

материал. 

- Изработване на мартеници и картички от децата при клуб „Сръчни ръце“, с 

помощта на секретаря на читалището. 

Месец март 

        - 1 март  Ден на самодееца – изпращане на поздравителни адреси от 

читалищното настоятелство до самодейци от общината. 

       - Връзване на мартеници на всички от групата, кметството и др. 

       -  Подаръци на всички жени от Битова група „Славей“, изработени от децата. 
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Месец април 

        -8 год. от създаване на клуб „Сръчни ръце“ – изложба-базар на изработени от 

тях изделия през годините. Връчени грамоти за най-изявените от тях. 

        - Международен ден на детската книга-четене на любими народни приказки. 

        

Месец май 

       - Честване на традиционния празник – раздаден курбан на населението от 

селото. 

       - Изложба на снимков материал по случай 24 май и дейността на Кирил и 

Методий. 

       - 11 май-ден на библиотекаря-запознаване на децата с работата и дейността на 

библиотекаря. 

Месец юни 

        - 1 юни-Ден на детето-рисунки на тема: „Щастливо детство“-изложба. Връчени 

били грамоти, книжки и химикалки за най-красивите 3, а за останалите участници - 

химикалки. 

      - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България - 

изложба от снимков материал в библиотеката. Рецитирало се е стихотворението „На 

прощаване“ от Александра Кехайова. 

Месец юли 

- Детска занималня  - играем пеем, забавляваме се и работим - изработване 

на пана и картички от природни материали-клони, шишарки, листа. 

Месец август 

- В помощ на библиотекаря - почистване, картотекиране и подреждане на 

книгите в библиотеката от децата. 

- Поход до местността „Синора“ – почистване около параклиса; 

- Бране, сушене и съхранение на билки и горски плодове. 

Месец септември 

- Отбелязване деня на Съединението и Независимостта на България - кът от 

снимков материал във фоайето на читалището; 

- Поход със сдружение „Заедно за Родопите“ под надслов „С родопска гайда и 

песни“ с участието на битова група „Славей“. 

Месец октомври 

- За деня на възрастните хора и националния ден за благотворителност са 

връчени  малки  подаръци на най-възрастните хора от селото; 

- Ден на доброволеца – в помощ на самотните и възрастни хора. 

  

Месец ноември 

- Ден на народните будители – викторина с ученици на тема: „Кои са народните 

будители и какво знаем за тях“. 

Месец декември 
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- Съвместно с Кметство - с. Брезе украсяване на елхата пред Кметството и във 

фоайето на читалището. 

         - Изпратени са новогодишни поздравителни картички на много кметства от 

общината. 

 - Изложба от сурвачки, изработени от децата в къщи. На всички участници са 

раздадени подаръци. 

 

VІІІ. НЧ „Просвета-1942” с. Лясково  

 

Месец  януари 

- Ех, лъжовен свят   -  мост между поколенията – среща с най-старите хора в 

селото.  

- Детска любознателница „В царството на  книгите”; 

- Отбелязване на 165 г. от рождението на Райна Княгиня – презентация. 

 

Месец февруари 

          - Николай Хайтов и Родопа – литературна вечер с презентация и дискусия;                                  

          - Конкурс „Зимна приказка в Лясково”; 

          - Изложба „Еко-бъдеще – мисли глобално, действай локално”; 

          - Вино и любов – презентация; 

          - „Дяконът Левски” – изложба; 

          - Конкурс  и  изложба на тема „Баба Марта бързала”. 

Месец март 
- Доброволческа акция „Подари усмивка с мартеничка”; 

        -  Ритуал  Кадене  „Наша марта”; 

          - Презентация „Пътят на хартията”; 

          - Раздаване на безплатни маски, ръкавици и брошури – инициатива на 

доброволческата група към читалището.      

Месец април 

- „Светът е оцелял, защото се е смял” – вечер на хумора; 

- Продължение на рубрики в сайта на читалището, в страницата на читалището 

и в групата на Лясково: 

- Минутки за история; 

- В търсене на автентични песни в Лясково ; 

- Написано за Лясково; 

- Традиционно лясковско облекло;  

- Машина на времето; 

- Конкурс „ Писано яйце, шарено” ; 

- Международен ден на книгата и авторското право. 

 

Месец май 
- Люшнали се люлки - битова програма за Гергьовден  на центъра на селото; 

- Гергьоденски курбан – инициатива на   доброволческата група; 

- Мой роден край – урок по родолюбие;                                        
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- 24 май – презентация ;       

-  Вълшебна феерия - Приказен карнавал;          

- Еко-фешън – модно ревю с дрехи, изработени от найлонови торбички, 

капачки, листа и др.;  

- Детство мое”  -забавление на центъра на селото. 

 

Месец  юни 

                           
-  Битова програма „Залюбих майчо, загалих“; 

- „Библиотекар за един ден"; 

-  Лятно кино . 

 

Месец юли                       

- Конкурс и фотоизложба на тема „ Лясково – мое родно село”;  

- Презентация  „Безопасно сърфиране”; 

- Най-красива рисунка на асфалт; 

-  „С книга сред природата”. 

 

Месец август 

-                             - Моето лято в библиотеката  - лятна занималня;  

- Хоп – троп  - кръжок по танципо танци; 

-   „Бързо, лесно, вкусно“ – с деца от детската любознателница; 

- Събор в село Лясково; 

- Участие в 11 Световен шампионат по фолклор. Спечелени награди – 

Лауреатско звание първа степен и Златна диплома. 

 

Месец септември 

- 100 г. от смъртта на Иван Вазов; 

- Шоу програма – 22 години клуб „Млади таланти“ 

- Изложба на  апликации   и колажи на тема „Подзиме” 

 

Месец октомври 

          -  Презентация  - Искри от жаравата”;  

          -  От бабината ракла – тематична вечер за лясковската носия; 

          - Златна възраст - инициатива по случай деня на възрастните хора; 

          -  109 г.  от освобождението на смолянския край –  изложба. 

                                

Месец ноември 

           -  Не светилник – огнище да бъде Читалището -  изложба; 

           -  Детска любознателница – Фокус–мокус –  демонстрация на фокуси; 

           -  Страници от живата история на Лясково – среща между поколенията.  

 

Месец декември 
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- Книгите на моите родители – гостуване на ученици и родители в 

Библиотеката; 

-  Работилничка „Коледни вълшебства";   

-  Конкурс и изложба за най- оригинална сурвачка; 

- Украсяване и запалване на коледната елха - съвместно инициатива с 

кметство Лясково;   

- Топла новогодишна вечеря  - доброволческа група. 

 
Всички мероприятия са организирани и проведени съобразно мерките за 

безопасност. Останалите мероприятия, включени в културния календар на 

читалището са отменени поради усложнената обстановка в страната, във връзка с 

Covid 19. 

                                      
  Библиотека : 

           Библиотечен фонд   7025 

           Набавени книги     67 

           Периодични издания   1 

           Заети библиотечни единици  1833 

           Читатели    208 

 

Членовете на читалището са  70 

Самодейците   40  

 
           Действащи колективи – 3 бр:  

-  Смесена фолклорна група за изворно народно творчество”Лясковчани” 

- Мъжка фолклорна група 

- Женска фолклорна група 

Сатирична група  „Смехорани” – 1 бр 

Танцови състави – 2бр: 

- Женска танцова група „Гердани” 

- Детска танцова група „Ввесели крачета” 
Клубове и кръжоци – 8 бр: 

- Клуб „ Млади таланти” 

- Интернет-клуб  

- Спортен клуб за тенис на маса „Спартак Лясково” 

- Кръжок  „Сръчни ръчички” 

- „Ваканция в читалището”  

-  Кръжок „ В света на книгите ”  

- Кръжок „Весели крачета” 

- Кръжок „Лясково – това гнездо няма да изстине” 

 

Доброволчески групи – 1 бр: 

- ДГ „Да посадим добро” 

         

ІХ.  НЧ „Родопска обнова – 1938” – с. Михалково  

 

Месец януари 
- Честване на празника „Бабинден“. 
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Месец февруари 

- „Дяконът Левски“ – изложба. 

Месец март 

- Честване на деня на самодееца; 

- Конкурс на тема „Най – красива мартеница“. 

 

Месец април 

- Отмяна на всички мероприятия поради усложнената обстановка в страната 

във връзка с КОВИД-19. 

Месец май 

- Отмяна на всички мероприятия поради усложнената обстановка в страната 

във връзка с КОВИД-19. 

Месец юни 

- „Детство мое“ – състезание по колоездене; 

- „Еньовденска китка“. 

Месец юли 

-  „С книга сред природата“ – летни занимания с деца на открито; 

- „Забавления и игри“. 

 

Месец август 

- „Моето лято в библиотеката“; 

- Празник „Голяма Богородица“; 

- Празник на селото. 

Месец септември 

- Проведена инициатива от група към читалището „Да изчистим България за 

един ден“ 

Месец октомври 

Всички мероприятия са отложени предвид пандемията от КОВИД – 19 

 

Месец ноември 

- 01.11.2021 г. - Отбелязване на деня на народните будители с изложба. 

 

Месец декември 

Всички мероприятия са отложени предвид пандемията от КОВИД – 19 

БИБЛИОТЕКА: 

Библиотечен фонд 8758 

Набавени книги 7 

Периодични издания 2  

Заети библиотечни единици 89 

Самодейци: 1 гайдар. 

Танцова група – 15; 

Коледарска група – 15. 
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  Х.  НЧ „Светлина -1946” с. Стоманево  

 

Месец януари 

 

- Отбелязване на деня на родилната помощ „Бабин ден“ 

Месец февруари 

-  19.02.2021 г. – изработен кът със снимков материал за живота и делото на 

Апостола на свободата 

 

Месец март 

- Традиционно връзване на мартеници на всички жители на селото 

- Отбелязване на Деня на самодееца и Деня на жената с тържество 

- Честване на Националния празник – подготвена презентация 

Месец април  

- „Ден на хумора и шегата“; 

- „Седмица на гората“ – екологична култура. 

Месец май 

-   „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и 

култура и на славянската книжовност“. 

Месец юни 

- Отбелязване на деня на Ботев и загиналите за свободата на България; 

- „Еньовден“ – събиране на билки сред природата. 

Месец септември 

- Отбелязване на деня на Съединението; 

- Отбелязване на Независимостта на България. 

Месец ноември 

- Отбелязване на Деня на народните будители; 

- Продължава работата на клуба по съхраняване на традиции, занаяти и 

обичаи характерни за селото Нил. 

 

Месец декември 

 

- Посрещане на Коледа. 

Настоятелството и самодейците оказвали помощ и подкрепа на възрастни и 

самотно живеещи хора, като ги снабдявали с хранителни продукти и лекарства. 

Продължила работата на клуба за съхраняване на традиционни занаяти и 

обичаи, събиране на спомени и истории от миналото.  

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД – 3360 

Заети Б. м. – 826 

Читатели – 60 

Посещения – 518 

Абонирани периодични издания – 1 брой 
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ХІ. НЧ „Отец Паисий – 1951”, с. Селча  

През 2021 година читалището е продължило да изпълнява своите функции на 

пазител и разпространител на българската култура, ръководейки се от поставените 

цели – да задоволява потребностите в населеното място, като създава, опазва и 

разпространява духовни ценности, да подпомага за запазването на народите 

традиции и обичаи, художествено – творческа и библиотечна дейност.  

Библиотечната дейност е формата, чрез  която читалището реализира задачата 

си, за разширяване и обогатяване на знанията и интереса към наука, изкуство и 

култура.     

През 2021 година поради създалата се епидемиологична обстановка от Ковид-

19 не всички заложени мероприятия по културния календар са реализирани.   

Месец януари 

- На  06.01 2021 г.  в библиотеката е изготвен кът от материали за 173 години 

от рождението на Христо Ботев. 

-  Ежегодно читалището отбелязва на 21 януари Бабин ден. 

Месец февруари 

- През месец февруари е изготвена презентация в чест на годишнината от 

обесването на Васил Левски  

-  на 27.02.2021 г. е проведен конкурс за изработване на мартенички. На  

мероприятието децата са били запознати с историята  на мартеницата. 

Месец март 

- На първи март тържествено е отбелязан Деня на самодееца, а за националния 

празник е изготвена и представена презентация. 

- За международния ден на жената осми март читалището е организирало 

тържество с богата програма. 

Месец април 

- Конкурс за най – красиво боядисано яйце. 

Месец юли 

- На 27.07.2021 г. Фолклорна група  за народно пеене към читалището взе 

участие в Петнадесетия международен фолклорен фестивал „Песни без граници” –

Свиленград. 

Месец август 

- 07.08.2021 г. – Празник на селото. 

- Летни занимания с деца. 

През 2021 година потребителите на  библиотеката били 82. Посещенията са 

общо 1297 от които: за дома1117, на компютрите 123 и на организирани събития 

57.Заетите книги били 1053 тома.  Набавени били 20 тома нови книги. По програма  

„Глобални библиотеки –България” Библиотеката е оборудвана с 3 бр. компютри  1 бр. 

мултифункционално устройство и 1 бр. мултимедия. Ползването на интернет е 

безплатно и достъпно за всички  жители и гости на населеното място. Правили 

справки от НОИ и НАП с ПИК код на гражданите за задължения и осигурителен стаж. 
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Библиотеката предлагала  на населението копирни услуги, проверка на 

здравноосигурителен статус, пазаруване по интернет, търсене на работа и др. 

Обслужвали читатели  по домовете, когато е необходимо. През лятото при 

спазване на строги противоепидемични мерки работили с деца част от мероприятията 

заложени с летните занимания бяха изпълнени. През лятната ваканция всички деца, 

които живеят  извън село се завръщали при своите баби и редовно ползват 

библиотеката, интернета и се включват при провеждане на мероприятията на 

читалището 

В читалището се подържала етнографска сбирка, която ежегодно се подържа и 

обогатява.                                                                                                                                             

 

ХІІ. НЧ”Съединение -2006” –с. Осиково  

Докладът за дейността на Народно читалище „Съединение-2006", село Осиково 

отчита изпълнението на дейностите по Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност, разработена в изпълнение на чл. 26а, ал.2 от Закона за 

народните читалища и културния календар. 

Месец януари 

-  21 януари - отбелязване на Бабинден - обредно измиване на ръце. 

                                         

Месец февруари 

 

-  19 февруари - отбелязване на годишнина от обесването на Васил Левски- 

презентация за делото и живота на Апостола; 

-   23 февруари - Баба Марта плете мартеници – изложба. 

 

Месец март 

- 1 март- Ден на самодееца 

- 3 март - За тебе те умряха- в чест на националния празник-представяне на 

презентация  

- 8 март - Ден на жената - празнична програма на самодейците по случай деня 

на жената 

Месец май 

- „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и 

култура и на славянската книжовност“. 

Месец май 

- Участие във фестивала на билките „Еньовден“ в град Девин. 

Месец август 

-  Празник на селото и ягодата – програма на самодейците; 

 

Месец септември 

-  6 септември -  отбелязване на Съединението на България; 

- Участие във Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене в град 
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Неделино 

Месец ноември 

- Отбелязване на Деня на народните будители. 

 

 

 Членове на читалището - 57  

 Самодейци -12  

 Библиотечен фонд-3123 

 Набавени нови библиотечни единици дарение от Наско Ликов - 116  

 Заети библиотечни единици-85  

 Читатели-60 

 Действащи колективи - женска фолклорна група  

 
През последните няколко години неблагоприятната демографска ситуация не 

подмина, както общинския център, така и малките населени места на Девинска 

община. Тези процеси повлияха отрицателно, както върху работата на 

образователните институции, така и върху работата на народните читалища. Рязкото 

намаляване броя на децата и учениците доведе и до закриване на училища, което пък 

от своя стана затрудни и основната дейност на читалищата – да пазят и предават на 

бъдещите поколения традициите и обичайте на региона. 

Част от дейностите по календарния план на годишната програма за развитие на 

читалищната дейност за 2021 г. бяха проведени при стриктно спазване на 

противоепидемичните мерки, но и част от мероприятията останаха неизпълнени.  

Всички читалища се постараха да отбележат подобаващо бележити дати, като: 

годишнина от обесването на Васил Левски с изложба от материали за живота и 

дейността му; Деня на самодееца – 1 март с тържествени концерти и програми; 

Националния празник на Република България – 3 март;  осмомартенски седянки и 

изложби на ръкоделие; седмица на детската книга и изкуства за деца - изложби на 

книги, конкурс - стихове и разкази; викторини,  24-ти май – Деня на светите братя 

Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската 

книжовност; 1-ви юни - Деня на детето; 6-ти септември – Деня на съединението на 

България, 22-ри септември – Деня на независимостта, 1-ви ноември - Деня на 

народния будител.  

Читалищата работиха усърдно за постигане на целите си да задоволяват 

потребностите на гражданите свързани с развитие и обогатяване на културния живот, 

социалната и образователната дейност в населеното място, запазване на обичаите и 

традициите, както и за популяризиране на нематериалното културно наследство на 

Община Девин. Организираните от тях школи, клубове, кръжоци, празненства, 

концерти и чествания се радваха на голяма популярност и посещаемост от всички 

възрасти. 

Всички читалища осъществяват библиотечно-информационна дейност, 

отговаряща на изискванията на чл. 37 от Закона за обществените библиотеки, 
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включително набавени нови информационни източници (книги, периодични издания и 

др.материали). Съхраняват и предават нематериалното културно наследство. 

Повечето от читалищата имат етнографски сбирки.  

  

 



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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

Приложение № 2 към Решение №44 от 14.03.2022 г. 

     

Г О Д И Ш Н А    П Р О Г Р А М А 

 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 

В ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2022 ГОДИНА 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за          

2022 година се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните 

читалища, въз основа на представените от читалищата в Община Девин предложения 

за дейността им през 2022 година и е съобразена със стратегическите документи за 

развитие на Община Девин. 

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Девин за 2022 г. цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и 

утвърждаване на читалищата, като универсално място за контакти и обмен между 

различни култури и националности, като важни обществени институции, реализиращи 

културната идентичност на Община Девин. 

Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на 

читалищните дейности през 2022 година. 

  

Раздел І. РЕСУРСИ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ 

В Община Девин са регистрирани 12 читалища /в гр. Девин, кв. Настан, с. 

Грохотно, с. Гьоврен, с. Триград, с. Селча, с. Беден, с. Брезе, с. Стоманево, с. 

Лясково, с. Осиково и в с. Михалково/, като всяко едно от тях е вписано в Регистъра 

на народните читалища към Министерство на културата. С държавна субсидия за 2021 

г. са субсидирани 12-те читалища, като общата сума е в размер на 222 680 лв. В 

субсидираната численост за читалищата в община Девин за 2022 година няма 

промяна спрямо 2021 година – тя остава в размер на 20 субсидирани бройки, като 

общата сума е в размер на 247 470 лв. Предоставянето на бюджетни средства за 

народните читалища има за цел да подкрепя и стимулира тяхната дейност, съобразно 

възложените им със Закона за народните читалища функции за развитие на местния 

потенциал. 

 

 Към НЧ „Родопска просвета– 1923” – гр.Девин функционират: 

- Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков 

- Битов състав „Катя Ванчева” с р-л Вера Башова 

- Камерна група за народно пеене „Девин” с р-л Манол Ташков 

- Вокална група за стари градски песни „Орфей” с р-л Стоянка Дакова 

- Вокална група за популярни песни „Лира” с р-л Васил Джигошев 
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- Женска вокална група „Родопчанка” с р-л Надежда Башова 

- Коледарска група с р-л  Николай Карадимов     

- Кръжок по изобразително изкуство с р-л Валентина Михайлова   

- Женски арт клуб „Девина” с р-л Снежана Моллова  

- Школа за изучаване на английски език  с преподавател Галя Петкова 

- Школа по пиано с ръководител Галя Петкова 

 Към НЧ „Възраждане-1949”– кв.Настан функционират: 

- Мъжка вокална група „Мъжки времена” 

- Женска вокална група „Настанка”  

- Танцов ансамбъл „Настан“ 

 Към НЧ „Назъм Хикмет-1948” – с. Грохотно функционират: 

- Три  групи за народни танци 

 - Група за модерни танци  

 - Индивидуални изпълнители на народни песни 

 - Танцов клуб „Светлина”  

 - Клуб „Осмислен живот” 

 Към НЧ „Светлина-1948” Гьоврен функционират: 

 - Мъжка фолклорна група 

 - Детска група за народни танци 

 - Женска група за народни танци 

 - Музикална школа 

 Към НЧ „Изгрев - 1936” – с. Триград функционират: 

 - Женска битова група 

 - Кръжок „Лечебни растения” 

    - Група за народни обичаи 

 - Клуб „Приятел на книгата” 

 - Клуб „Плетиво” 

 Към НЧ „Асен Златаров-1945” – с.Брезе функционират: 

 - Смесена битова група 

 - Кръжок „Сръчни ръце” 

                        

 Към НЧ „Надежда-1950” – с. Беден функционират: 

 - Женска битова група 

 - Кръжок  „Приложно изкуство” 

 Към НЧ „Просвета - 1942” – с.Лясково функционират: 

 - Смесена фолклорна група за изворно народно творчество „Лясковчани” 

 - Мъжка фолклорна група 

 - Женска фолклорна група „Гердани“ 

    - Детска танцова група „Весели крачета“ 

 - Клуб „Млади таланти” 

 - Интернет клуб 

 - Спортен клуб за тенис на маса „Спартак Лясково” 
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 - Кръжок „Сръчни ръчички”  

 - „Ваканция в читалището” 

 - Кръжок „В света на книгите” 

 - Кръжок „Лясково-това гнездо няма да изстине” 

 - Доброволческа група „Да посадим дърво” 

 Към НЧ „Отец Паисий - 1951” – с. Селча  функционират: 

 - Женска група за народно пеене 

 - Кръжок „Изобразително изкуство” 

 Към НЧ „Светлина - 1946” – с. Стоманево функционират: 

   - Женска група за автентичен фолклор 

   - Детска група за автентичен фолклор 

   - Кръжок за народно творчество 

 Към НЧ „Родопска обнова - 1938” – с. Михалково функционират: 

- Коледарска група 

- Женска танцова група  

- Самостоятелен гайдар 

 Към НЧ „Съединение - 2006” – с. Осиково функционира: 

- Женска фолклорна група за песни и хора 

 

 

Акценти:  

- повишаване на квалификацията и  постигане на по-добро развитие, чрез: 

форуми, технически семинари, работни срещи инициирани от РЕКИЦ „Читалища” – 

Смолян за концептуални подходи при решаване на гражданското развитие; 

- постигане на сътрудничество и партньорство с други организации, имащи 

отношение към читалищната дейност; 

- привличане и насърчаване участието на гражданите, чрез открити 

пространства в  читалищата за обществени дебати, диалог,  дискусии, срещи и др.; 

- да се работи  за развитие на  културата, традициите, както и за  нови 

параметри в читалищната дейност и активиране на творческите изяви за 

междукултурен диалог; 

- работещите в народните читалища, да участват активно в емблематични 

прояви в на местно, регионално и национално ниво 

 

 

 

Раздел ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

Утвърждаване на читалищата в Община Девин като средища с активни 

културни, информационни, социални и граждански функции. 

 Повишаване  на творческия потенциал на човешкия ресурс; 
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 Управленско мислене и умения, които да бъдат основа на нов тип 

обвързване на развитието, съобразно  спецификата на  културните дейности.   

 Популяризиране на родопското нематериално културно наследство в 

европейски културни мрежи, като част от европейската култура.   

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Програмата за развитие на читалищната дейност в община Девин през 2022 г. 

има за цел да дефинира и анализира проблемите в областта на читалищното дело на 

база на направените предложения от съответните читалища, да планира 

организирането и реализацията на комплекс от дейности, с цел повишаване 

активността на читалищните настоятелства и създаване на благоприятна творческа 

среда за всички възрастови групи, както и за разширяване социалните функции на 

читалищата. 

 

1. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в Община Девин 

за реализиране на основните им дейности и развитието на съвременни форми 

на работа, съобразени с културните параметри на общината и придаващи 

съвременна визия на читалищната дейност. 

        

Приоритет 1: Стимулиране на читалищните дейности за съхраняване и 

популяризиране на българските културни традиции и наследство. 

Приоритет  2: Представяне на привлекателни форми за опознаване на 

миналото, традициите и културните постижения. 

 

2. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено 

значими сфери.  

 

Приоритет 1: Превръщане на читалището в общодостъпен център за 

библиотечно и информационно осигуряване, чрез ускорено навлизане на 

информационните технологии. 

Приоритет 2: Формиране на читалището като място за общуване и контакти, 

дарителски акции, културна и социална интеграция.  

Приоритет 3: Засилване ролята и участието на читалищата в местното 

самоуправление и формирането на активно гражданско общество.  

Приоритет 4: Развиване ползотворното сътрудничество между читалищата на 

територията на общината, региона и страната. 

 

3. Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа 

база. 
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Приоритет 1: Читалищните настоятелства с подкрепата на Община Девин да 

търсят решения за ремонтните дейности на читалищните сгради чрез финансиране със 

средства от проекти и програми и фондовете на Европейския съюз.  

Раздел ІІІ. ДЕЙНОСТИ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

  

ДАТА / МЕСЕЦ МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА / ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/И 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

04.01.2022 г. Читалище 

100г. от рождението на 

Блага Димитрова - 

българска писателка, 

поетеса, литературен 

критик 

НЧ „Отец Паисий - 1951“,  
с. Селча 

01-05.01.2022 г. 
Двора на 

читалището 

Ледена пързалка-

състезание с шейни, 

награди за най-активните 

НЧ „Асен Златаров - 1945“,  
с. Брезе 

12.01.2022 г. Читалище Битова вечер на тема : 

„Зимни вечери“ 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

20.01.2022 г. Читалище 
Спортно състезание „Весела 

пързалка“ с учениците от ОУ 

„Иван Вазов“ 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

20.01.2022 г. 
Читалнята на 

библиотеката 

100 г. – от рождението на 

Блага Димитрова – 

българска писателка и 

поетеса (1922 – 2003) – 

изложба на литература. 

НЧ „Възраждане  1949“, 

кв. Настан 

21.01.2022 г. 
Репетиционна 

зала 
„Бабинден”  – сценка 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

21.01.2022 г. Читалище 
„Бабинден“ –  възстановка 

на обичая   

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

21.01.2022 г. Читалище Празнуване на Бабинден 
НЧ „Съединение 2006“, 

с. Осиково 

27. 01.2022 г. 

Библиотека 

 

 

Музейна 

сбирка 

Тематична изложба по 

случай  190 г. от 

рождението  на Луис Карол 

/1832-1898/ 

 

Изложба по случай 85 

години от рождението на 

Вълко Гайдаров, художник, 

член на СБХ, роден в гр. 

Девин ч1939 – 2009 г.) 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

27.01.2022 г. Читалище 

Рецитал на тема „Тихо се 

сипе първият сняг“- 100 

години от рождението на 

Цветан Ангелов 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

30.01.2022 г. Читалище 

190 години от рождението 

на Луис Карол- четени на 

откази от „Алиса в страната 

на чудесата“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

Януари 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба – 100 г.  

от рождението на Цветан 

Ангелов – български 

писател (1922 – 1982) 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Януари 2022 г. Библиотека 

Зимни празници и обичаи –

Мултимедийна презентация 

в Библиотеката 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

Януари 2022 г. Читалище 
Бабин ден - отбелязване на 

деня на родилната помощ 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Януари 2022 г. Читалище 
100 г. от рождението на 

Блага Димитрова –

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
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българска писателка, 

поетеса, литературен 

критик (1922–2003). 

Януари 2022 г. Читалище 

„За спомен от Родопите”-

изработване на сувенири 

съвместно с деца от 

училището 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Януари 2022 г. Читалище 

Запознаване на децата от 

подготвителната група към 

ДГ с дейността на 

библиотеката и услугите, 

които предлага 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Януари 2022 г. Читалище 

Продължаване на 

кампанията 

„Чети с мен“- работа с клуба 

„Приятели на книгата“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

Януари 2022 г. Читалище 
Сбирка на членовете на 

клуб „Плетиво“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

Януари 2022 г. Читалище 

Продължаване на 

кампанията „Чети с мен“- 

работа с клуба „ Приятели 

на книгата“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

Януари 2022 г. Читалище 

Битова вечер на тема „Дядо 

и баба ни разказват“ за 

спомените от миналото на 

Беден 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

Януари 2022 г. Читалище 

„Плетиво“ – изработване на 

гривни 

„Ръкоделие“ – изработване 

на изделия от хартия 

НЧ „Надежда –1950“  

с. Беден 

Януари 2022 г. Читалище 

Ех, лъжовен свят – мост 

между поколенията – среща 

с най старите хора от селото 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Януари 2022 г. Читалище 
Детска любознателница „В 

царството на книгите“ 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Януари 2022 г. Читалище 

80 г. от рождението на 

родопската народна певица 

Валя  Балканска – фолкрона 

вечер 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Януари 2022 г. Читалище 

75 г. от рождението на 

Елена Хайтова – 

литературна вечер 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Януари 2022 г. Читалище Изложба за деня на Левски 
НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 

Януари 2022 г. Читалище „Бабин ден“ 
НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

06.02.2022 г. Читалище 

Николай Хайтов и Родопа – 

литературна вечер с 

презентация и дискусия 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

12.02.2022 г. Библиотека 

Витрина подредена в 

библиотеката- 120 години 

от рождението на Светослав 

Минков 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

12.02.2022 г Читалище 

Изложба на материали за 

живота и дейността на В. 

Левски, литературна 

изложба на творби 

посветени на делото му 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

13.02.2022 г. Читалище 
Вино и любов – поетична 

вечер в библиотеката 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

14.02.2022 г. Читалище Литературно четене-„На НЧ „Назъм Хикмет - 
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чаша вино”-посветено на 

Деня на влюбените и 

Трифон Зарезан 

1948“, с. Грохотно 

14.02.2022 г. Библиотека 
„Вино и любов” – Поетична 

вечер в Библиотеката 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

18.02.2022 г. Читалище 

„Кой  е Левски” 

Презентация и изготвяне на 

кът от материали 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

19.02.2022 г. Библиотека 

изложба и рецитал- 

Седмица посветена на 

Апостола на свободата 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

19.02.2022 г. Читалище 
Рецитал посветен на делото 

на Апостола на свободата. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

19.02.2022 г. 
Библиотека 

 

ден посветен на Васил 

Левски-кът от снимков 

материал посветен на 

живота му. 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

19.02.2022 г. бЧиталище 
„Дяконът Левски” – 

презентация 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

19.02.2022 г. 
Библиотека 

 
„Делото на Васил Левски“ 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

19.02.2022 г. Читалище 

Отбелязване на годишнина 

от обесването на  

Васил Левски 

НЧ „Съединение - 

2006“, с. Осиково 

22.02.2022 г. Читалище 

120 години от рождението 

на Светослав Минков- 

бащата на българската 

фантастика. 

115 години от рождението 

на Емилиян Станев- 

гостуване в детската 

градина. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

23.02.2022 г. Читалище 
„Баба Марта плете 

мартеници“ - изложба 

НЧ „Съединение - 

2006“, с. Осиково 

25.02.2022 г. 
Читалнята на 

библиотеката 

120 г. – от рождението на 

Виктор Юго – френски поет, 

писател (1802 -1885) – 

изложба на литература. 

НЧ „Възраждане - 

1949“, кв. Настан 

28.02.2022 г. Библиотека 

Работилница за мартеници 

Изработване на мартеници с 

деца в библиотеката 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

28.02.2022 г. Читалище 

Здравна беседа в 

пенсионерския клуб 

„Хранене и здраве“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

26-28 02.2022 г. Библиотека 

Витрина подредена в 

библиотеката.- 115 години 

от рождението на Емилиян 

Станев 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

28.02.2022 г. Градска 

Библиотека 

Тематична изложба  195  г. 

от смъртта на Ал.С.Пушкин 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

28.02.2022 г. Читалище 

„Българската мартеница – 

сила, здраве и красота“ - 

Конкурс за най-хубава 

мартеница 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

28.02.2022 г. Читалище 
Конкурс на тема: „Какво 

знам за моя род“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

Февруари 2022 г. Градска 

Библиотека 

Тематична изложба 180 г. от 

рождението на Карл Май- 

немски писател 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Февруари 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба за 

„Живота и делото на Васил 

Левски” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
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Февруари 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба 115 г. от 

рождението на Емилиян 

Станев/ 1907 -1979/ г. Да се 

обяви конкурс за рисунки 

на деца по неговите 

приказки и разкази! 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Февруари 2022 г. Читалище 

Работилница за мартеници: 

-Изработване на мартенички 

от деца; 

-Изложба-базар на 

изработените мартенички, 

като част от тях ще се дадат 

на деца от ЦЛП-Девин. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Февруари 2022 г. Читалище 
Вечер на поезията под 

наслов „Вино и любов 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Февруари 2022 г. Читалище 

Изработване на картичка и 

натурални сапуни с 

етерични масла за мама . 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Февруари 2022 г. Читалище 
Конкурс на тема „Зимна 

приказка“ в Беден 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

Февруари 2022 г. Читалище Изработка на мартенички 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

Февруари 2022 г. Библиотека 
Изработване на мартеници, 

картички, пана 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

Февруари 2022 г. Читалище 

Конкурс на тема „Зимна 

приказка в Лясково – 

рисунки и снимки” 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

МЕСЕЦ МАРТ 

01.03.2022 г. 

Читалищата в 

общината 

„Ден на самодееца и 

любителското-художествено 

творчество” 

Народните читалища в 

общината 

01.03.2022 г. 
Читалищата в 

общината Посрещане на Баба Марта 
Народните читалища в 

общината 

03.03.2022г. 

Читалищата в 

общината 
„144 години от 

Освобождението на 

България” 

Народните читалища в 

общината 

08.03.2022 г. 
Читалищата в 

общината 

„Международен ден на 

жената”  

Народните читалища в 

общината 

14.03.2022 г. с. Грохотно 

Изпълняване на ежегоден 

обичай „Посрещане на 

пролетта изпращане на 

зимата”  

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

14.03.2022 г. Читалище 
Възпроизвеждане на обичая 

„Палене на стара Марта”. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

14.03.2022 г. Читалище 
Стар обичай „Палене на 

Марта“ по Беденски 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

20-21.03.2022 г. Библиотека 

„Пролетта дойде“-рисунки 

по случай настъпването на 

пролетта 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

21.03.2022 г. Читалище 

Световен ден на книгата 

Литературно четене 

Прочети ми приказка…. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

21.03.2022 г. Читалище 

Световен ден на 

Поезията - в света на 

българската любовна 

лирика - Литературна 

вечер 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

22.03.2022 г. Читалище 
Международен ден на 

водата 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

28.03.2022 г. Читалище 

135 г. от рождението на 

Димчо Дебелянов – 

български поет, автор на 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 



9 

 

лирични и сатирични 

стихотворения, преводач 

/1887–1916/. 

30.03.2022 г. Читалище 

135 години от рождението 

на Димчо Дебелянов- 

литературно четене. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

Март 2022 г. 
Градска 

Библиотека 

Тематична изложба по 

случай „144 г. от 

Освобождението на 

България” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Март 2022 г. 
Градска 

Библиотека 

Изложба посветена на 90 г. 

от рождението на Слав 

Караславов – български 

поет белетрист. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Март 2022 г. 
Музейна 

сбирка 

Тематична изложба и 

презентация по случай „144 

г. от Освобождението на 

България” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Март 2022 г. Читалище 
Българийо, за тебе те 

умряха . рецитал 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Март 2022 г. Читалище 
„Вечната и святата”  - 

програма за деня  на    

майката 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Март 2022 г. Читалище 
„Баба Марта бързала” – 

конкурс  и  изложба на тема 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Март 2022 г. Читалище Ритуал Къдене „Наша марта” 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Март 2022 г. 
Центъра на 

селото 

Пролетна феерия – 

забавления за деца 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково и ОУ „Христо 

Ботев”,  
с. Лясково 

Март 2022 г. Читалище 
Презентация „Пътят на 

хартията” 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Март 2022 г. 
Центъра на 

селото 

Да посадим добро– 

инициатива на 

доброволческа   група към 

читалището 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Март 2022 г. Читалище 
„Ден на прошката – Сирни 

заговезни“ 

НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

01.04.2022 г. Читалище 
Отбелязване на деня на 

хумора и шегата 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

01.04.2022 г. Читалище 
„Светът е оцелял, защото се 

е смял“ - вечер на хумора 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

01-07.04.2022 г. 
Местността 

„Синора“ 

Седмица на гората-поход с 

родители и деца до 

местността „Синора“-

почистване и засаждане на 

дръвчета около параклиса 

„Св. Св. Павел и Петър“ 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

02.04.2022 г. 

Библиотека 

 

 

Читалище 

 

 

Библиотека 

 

 

Библиотека 

Международен ден на 

детската книга и изкуство 

за деца 

 

 

Изложба  на рисунки  

„Любими герои от приказки 

 

 

Седмица на детската книга 

„Сладкодумни страници” 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

06.04.2022 г. Читалище „Международен ден на НЧ „Светлина - 1948“,  
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спорта” 

Организиране на спортни 

дейности с децата от 

училището на селото ни 

с. Гьоврен 

18.04.2022 г. 
Читалнята на 

библиотеката 

Изложба на литература на 

наши и чужди автори по 

случай Световния ден на 

книгата. 

НЧ „Възраждане - 

1949“, кв. Настан 

20.04.2022 г. Читалище 

Поход  до Чюкека –

наблюдение на  

Защитени видове животни 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

20.04.2022 г. Читалище 

Седмица на детската книга 

и изкуства - конкурс на 

рисунка по епизоди от 

любими детски 

произведения - учениците 

на ОУ „Ив. Вазов”, с. 

Триград 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

20.04.2022 г. Читалище 

146 години от „Априлското 

възстание“- рецитал на 

патрония празник на 

училището. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

21.04.2022 г. Библиотека 

Великденски празници 

„Конкурс и изложба от 

писани яйца” 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

22.04.2022 г.  

Настанска 

могила 

„Слона” 

Отбелязване Деня на земята 

– участие на самодейци в 

поход с акция за почистване 

на еко – пътеки и 

туристически маршрути. 

НЧ „Възраждане - 

1949“, кв. Настан 

22.04.2022 г. Читалище 

Ден на Земята – 

„В Природата нищо не 

съществува само” 

НЧ „Светлина – 1948“, 

с. Гьоврен 

22.04.2022 г. Читалище 
Отбелязване деня на 

земята- 22 април. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

23.04.2022 г.  Читалище 

Отбелязване на 

Международния ден на 

книгата 

НЧ „Светлина – 1948“, 

с. Гьоврен 

23.04.2022 г.  Читалище Ден на книгата 
НЧ „Съединение - 

2006“, с. Осиково 

20.04 – 

24.04.2022 г. 
Библиотека 

седмица на книгата:   

- Маратон на четенето 

„Четящи деца успяват”   

- “Молба на книгата”- 

гостуване на 

първокласниците в 

библиотеката. 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

30.04.2022 г.  Читалище 

-Излет в околностите на 

селото с учениците от 

кръжока „Лечебни 

растения“ 

-Подаряване на книжки на 

първокласниците за 

празника на буквите 

-Индивидуална работа с 

начинаещи по елементарна 

компютърна грамотност 

-60 години от рождението 

на Петя Дубарова- 

литературно четене 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

Април 2022 г. 
Гр. 

библиотека, 

„Седмица на детската книга 

и изкуствата за деца” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. 
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Музейна 

сбирка 

Девин,МКБППМН 

Април 2022 г. 
Музейна 

сбирка 

Изложба на картини от 

Кръжока по изобразително 

изкуство към НЧ „Родопска 

просвета – 1923” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Април 2022 г. 
Музейна 

сбирка 

Тематична изложба по 

случай 60 г. от рождението 

на Петя Дубарова/1962 – 

1979/ - българска поетеса 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Април 2022 г. Читалище 
Ден на хумора и шегата - 

прожекция на комедиен 

филм, изложба 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Април 2022 г. Читалище 

„Да изчистим заедно”-

почистване на района около 

училището и читалището –

доброволци от читалището и 

училището 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Април 2022 г. Читалище Ритуал за първокласници 

„Вече сме читатели” 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Април 2022 г. Читалище Великденска изложба-базар 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Април 2022 г. Читалище 

Седмица на гората - поход с 

ученици до местността 

"Вълчи камък", Конкурс за 

рисунка   

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Април 2022 г. Читалище 
Дни на детската книга и 

изкуствата за деца    

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Април 2022 г. Читалище 
Пролетен карнавал 

Парад на цветята 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Април 2022 г. Читалище Среща на млади музиканти 

от района 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Април 2022 г. Читалище Конкурс за фотография 

”Моят роден край”    

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Април 2022 г. Читалище 
Конкурс за  танци  „ Танцът 

е магия”,  Гьоврен 2021 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Април 2022 г. Читалище Световен ден на книгата и 

авторското право 

НЧ „Надежда –1950“ 
с. Беден 

Април 2022 г. 
Зала на 

читалището 

„Светът е оцелял, защото се 

е смял” - вечер на хумора 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Април 2022 г. Читалище Изложба на  рисунки на 

тема „Пролетта в Лясково” 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Април 2022 г. Читалище 
Конкурс „Писано яйце, 

шарено” 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Април 2022 г. Читалище 

Седмица на детската книга 

– маратон  на  четенето,  

пижамено парти в 

библиотеката 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Април 2022 г. Читалище 
Беседа  и презентация по 

повод Международния ден 

на здравето 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Април 2022 г. Читалище 
Сръчко – изложба на 

ръкоделия 

НЧ „Просвета-1942”, с 

. Лясково 

Април 2022 г. Читалище „Великден“ 
НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 

Април 2022 г. Читалище Седмица на гората–

екологична култура 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

МЕСЕЦ МАЙ 

01.05.2022 г. Читалище „Ден на труда“ 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

01.05.2022 г. 
Музейна 

сбирка 
„Талантите на Девин“ 

Община Девин,  

НЧ „Родопска Просвета - 
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1923“, гр. Девин, 

МКБППМН 

02.05.2022 г. Библиотека 

Въвеждане на най-малките 

читатели  

В Библиотеката „Добре 

дошли в дома на книгата” 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

06.05.2022г. 
Градски 

стадион 

Общоградско честване на 

Гергьовден 

Община Девин,  

ЦПЛР-ОДК, гр. Девин, 

ФК „Девин“, 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“,  

гр. Девин 

06.05.2022 г. 
Салона на 

читалището 

Ежегоден обичай „Адарлез”-

вадене на китки 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

06.05.2022г. с. Брезе  

Празник на село Брезе-

програма от БГ „Славей“, 

други състави от общината, 

раздаване на курбан за 

здраве и благополучие 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

06.05.2022 г. 
Читалищата в 

общината 
„Гергьовден“ 

Народните читалища в 

общината 

09.05.2022 г. Читалище 

Ден на Европа 

Откриване на изложба с 

рисунки на децата  по 

рисуване „ Родопски багри“ 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

09.05.2022 г. Читалище Ден на Европа 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

10-11.05.2022 г. Библиотека 

Един ден в библиотеката -

запознаване на децата с 

работата и дейността на 

библиотекаря 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

11.05.2022 г. 
Градска 

библиотека 

„Библиотекар за един ден”  

по случай 11 май – Деня на 

библиотекаря с ученици от 

среден курс на обучение 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин, 

МКБППМН 

11.05.2022 г. Библиотека 

Ден на библиотекаря 

За един ден библиотекар--

читателите, които желаят 

биха могли да се включат в 

библиотечното обслужване. 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

11.05.2022 г. Читалище „Ден на библиотекарите“ 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

12-16.05.2022 г. Читалище 
Национална библиотечна 

седмица 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

18.05.2022 г. 
Музейна 

сбирка 

Международен ден за 

опазване на паметниците на 

културата- отворени врати 

на музейната сбирка 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

19.05.2022 г. 
Музейна 

сбирка 

„Европейска нощ на 

музеите” – отворени врати 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

22.05.2022 г. Читалище  

Международен ден за 

опазване на биологичното 

разнообразие - поход и 

беседване с кръжочниците 

по билкарство. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

23.05.2022 г. Читалище 
Мой роден край – урок по 

родолюбие 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

24.05.2022г. 
Дом на 

Културата 

Ден на светите братя Кирил 

и Методий, на българската 

азбука, просвета и култура 

и на славянската 

Община Девин, ЦПЛР-

ОДК, 

ДГ „Здравец“,  

ДГ „Изворче“  
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книжовност гр. Девин, НЧ „Родопска 

Просвета - 1923“, гр. 

Девин 

24.05.2022г.  
кв. Настан-

площада 

Традиционен празник на кв. 

Настан – участие на 

самодейните състави 

НЧ „Възраждане - 

1949“, кв. Настан 

24.05.2022 г. 
Читалищата в 

общината 

Ден на светите братя Кирил 

и Методий, на българската 

азбука, просвета и култура 

и на славянската 

книжовност 

Народните читалища в 

общината 

24.05.2022 г. 
Салона на 

читалището 

Конкурс „Почитател  на 

книгата”  и празник  

посветен на светите братя 

Кирил и Методий 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно  

24.05.2022 г. Читалище 

Викторина с въпроси 

свързани с живота, делото и 

дейността на Кирил и 

Методий 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

25.05.2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба по 

случай 85 години от 

създаването на Дружба 

„Родина” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

30.05.2022 г. Читалище 
Билките по околностите на 

селото-хербарий 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

31.05.2022 г. Читалище 

Световен ден за борба 

против тютюнопушенето- 

беседа с учениците 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

Май 2022 г. 
Читалище 

Ден на буквите 

Знаещите палавници 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Май 2022 г. Читалище 

Библиотекар за един ден” и 

Ден на отворените врати- 

участват ученици от ОУ 

„Пейо Яворов” 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Май 2022 г. Читалище 

Майски празници 

-Гергьовден; 

-Ден на Европа; 

-Мероприятия, посветени на 

24 май 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Май 2022 г. Читалище 
Люшнали се люлки – битова 

програма за Гергьовден 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Май 2022 г. Читалище 
Вълшена феерия - Приказен 

карнавал 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Май 2022 г. Читалище 

Еко-фешън – модно ревю, с 

дрехи изработени от  

найлонови торбички, 

капачки, листа и други 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

МЕСЕЦ ЮНИ 

01.06.2022 г. 
Читалищата в 

общината 
Международен ден на 

детето 

Народните читалища в 

общината 

01.06.2022 г. 
Пред Дома на 

културата 

 

Детски фестивал-песни, 

танци, игри, сценки, 

рисунки и забавления за 

деца  съвместно с ЦПЛР - 

ОДК и ЦОП „Слънчо”. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“,  

гр. Девин, МКБППМН, 

ЦПЛР – ОДК,  

гр. Девин и ЦОП 

„Слънчо”, гр. Девин 

01.06.2022 г. Читалище 
Парад на маските „Знаещите 

палавници“ 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

01.06.2022 г. 
Читалнята на 

библиотеката 

Изложба на детска 

литература за „Деня на 

детето”. 

НЧ „Възраждане - 

1949“, кв. Настан 
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02.06.2022 г. 

Градска 

библиотека 

 

Читалище 

 

Читалище 

Тематична изложба по 

случай „Деня на Ботев и на 

загиналите за свободата и 

независимостта на 

България” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

МКБППМН 

НЧ „Назъм Хикмет – 

1948“, с. Грохотно 

НЧ „Светлина – 1948“, 

с. Гьоврен 

02.06.2022 г. Читалище 

Ден на Ботев – презентация 

и щафетно четене на Ботеви 

стихове. 

НЧ „Изгрев – 1936“,  

с. Триград 

02.06.2022 г. 
Местността 

„Синора“ 

Поход с родителите и 

децата до параклиса и 

прочит на някой от 

стихотворенията на Ботев 

НЧ „Асен Златаров – 

1945“, с. Брезе 

02.06.2022 г. Читалище 
Незабравимият герой Ботев 

– рецитал 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

02.06.2022 г. Библиотека 
Ден на Ботев и загиналите 

за свободата на България 

НЧ „Светлина – 1946“, 

с. Стоманево 

05.06.2022 г. Читалище 
Международен ден за 

опазване на околната среда. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

05.06.2022 г. Читалище Световен ден на природата 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

09.06.2022 г. Читалище 
Честване на „Международен 

ден на приятелството” 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

19.06.2022 г. Читалище 

Честване на „Ден на 

Бащата” 

Празнична вечеря със 

символични подаръци 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

24.06.2022 г. Читалище 

Изложба на материали, 

свързани с Международния 

ден за борба с наркотиците 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

24.06.2022 г. Читалище 

Еньовден - магическата 

сила на билките: излет до 

околностите на селото с 

учениците от ОУ 

„Иван Вазов“, с. Триград. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

24.06.2022 г. Читалище 
„Еньовден“ – събиране на 

билки 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

24.06.2022 г. 
Сред 

природата 

Организиране на бране на 

билки с възрастни 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

24.06.2022 г. 
Сред 

природата 
Събиране на билки 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

25.06.2022 г. 
пред Дома на 

културата 

„Еньовден – фестивал на 

билките, цветята и 

екопродуктите от Родопите” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

26.06.2022 г. Читалище 
Международен ден за 

борбата с наркоманията. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

27.06.2022 г. Читалище 

Отбелязване на 115 години 

отрождението на Младен 

Исаев - литературно четене. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

30.06.2022 г. Читалище 

Празник "Да съхраним 

българския дух на нашите 

деди", изложба на местно 

изработени  ястия 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

30.06.2022 г. Читалище 

Индивидуални обучения по 

елементарна компютърна 

грамотност. 

Литературно четене 

посветено на 172 години от 

рождението на Иван Вазов. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

Юни 2022 г. 
м. Вълчи 

камък 

Състезание по туристическо 

ориентиране на територията 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
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на селото и околността и ТД „Зелена долина” 

Юни 2022 г. Читалище „Детство мое”  - шоу 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Юни 2022 г. Читалище „Библиотекар за един ден" 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Юни 2022 г. Библиотека 

Сбирка на клуба за 

съхраняване на 

традиционни занаяти и 

обичаи 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

Юни 2022 г. 
Читалищата в 

общината 

Участие на групите и 

съставите към читалищата в 

Национални и 

Международни събори и 

фестивали 

Народните читалища в 

общината 

МЕСЕЦ ЮЛИ 

08.07.2022 г. 
пред Дома на 

културата 

Празничен концерт по 

случай 99 – годишнината от 

създаване на Народно 

Читалище „Родопска 

просвета – 1923” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

08.07.2022 г. Читалище 
Ден на семейството, 

любовта и верността 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

10.07.2022г. с. Гьоврен Празник на село Гьоврен 

Кметство Гьоврен 

НЧ „Светлина - 1948“, с. 

Гьоврен 

15.07.2022 г. Читалище 

Лятно училище по 

български и руски език с 

учениците от ОУ 

„Ив. Вазов” – 1-8 клас 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

17.07.2022 г. Читалище 

Отбелязване на 185 години 

от рождението на Васил 

Левски. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

28.07.2022 г. Читалище 

-145 години от рождението 

на Елин Пелин презентация. 

-Събиране на билки с 

кръжочниците. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

30.07.2022 г.  с. Триград  

Участие на женската 

фолклорна група на 

„Орфически мистерии”- 

празника на селото. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

30.07.2022г. с. Триград „Орфически мистерии” 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград и Кметство 

Триград 

всеки вторник - 

юли 2022 г. 
Библиотека 

Забавно лятно четене „Чети 

с мен” 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

Юли 2022 г. 

Градска 

библиотека 

Тематична изложба по 

случай 145 г. от рождението 

на Елин Пелин 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Юли 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба - 185 г. 

от рождението на Васил 

Иванов Кунчев /Васил 

Левски/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Юли 2022 г. 
Музейна 

сбирка 
Среща с писател 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Юли 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба  80 г. от 

смъртта  на Никола 

Вапцаров – български поет 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Юли 2022 г. Читалище 
Деца четат на деца - 

презентация на приказки 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Юли 2022 г. Читалище Изработване на Еко сапуни 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
Юли 2022 г. Читалище Рисунка на плочки пред НЧ „Светлина - 1948“,  
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читалището с. Гьоврен 

Юли 2022 г. Читалище 

„С книга сред природата“ – 

четене на книги с децата 

сред природата 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

Юли 2022 г. Библиотека 

„Ние пеем играем, рисуваме 

и се веселим“-детска 

занималня с всички деца, 

които имат желание да се 

включат-изработване на 

сувенири от природни 

материали. Изложба от най-

красивите 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

Юли 2022 г. Читалище 
Битова  програма -  

„Залюбих  майчо, загалих” 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Юли 2022 г. Читалище 

Конкурс и фотоизложба на 

тема  „ Лясково – мое родно 

село” 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Юли 2022 г. Читалище 
Лясковски раздумки - 

седянка 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Юли 2022 г. Читалище 
Презентация  „Безопасно 

сърфиране” 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Юли 2022 г. Читалище „С книга сред природата” 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Юли 2022 г. Читалище 

Летни занимания с деца - 

Пеем, играем, рисуваме и се 

забавляваме в библиотеката 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

Юли 2022 г. Библиотека 

Летни занимания с деца-

Играем, пеем и се 

забавляваме в библиотеката 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

Юли 2022 г. 
Читалищата в 

общината 

Участие на групите и 

съставите към читалищата в 

Национални и 

Международни събори и 

фестивали 

Народните читалища в 

общината 

МЕСЕЦ АВГУСТ 

06.08.2022г. 

с. Селча, 

местността 

„Давидово” 

с. Лясково 

Традиционния празник на 

селото 

 

 

Празник на селото 

Кметство Селча и НЧ 

„Отец Паисий - 1951“, с. 

Селча   

Кметство Лясково и НЧ 

„Просвета-1942”, с. 

Лясково  

07.08.2022 г.  Читалище 
Възпроизвеждане на обичая 

„Среде лято” 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

20.08.2022 г. Читалище 

120 години от рождението 

на Ангел Каралийчев- 

драматизация на приказки. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

20.08.2022г. 

с. Стоманево 

 

 

 

с. Чуруково 

Традиционен и 

емблематичен празник на 

селото под надслов „Род  до 

род, корен до корен” 

 

 

Празник на селото 

Кметство Стоманево и 

НЧ „Светлина - 1946“, с. 

Стоманево  

 

Кметство Михалково и 

НЧ „Родопска обнова - 

1938“,  

с. Михалково   
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27.08.2022г. 

с. Осиково 

 

 

с. Михалково 

 

 

 

с. Жребево 

с. Грохотно 

Празник на селото и ягодата 

 

 

Празник на селото 

 

 

 

Празник на селото 

Празник на селото 

Кметство Осиково и НЧ 

„Съединение - 2006“, 

с.Осиково  

Кметство Михалково и 

НЧ „Родопска обнова - 

1938“, 

 с. Михалково  

Кметство Жребево 

Кметство Грохотно и НЧ 

„Назъм Хикмет - 1948“,  

с. Грохотно  

31.08.2022 г. Читалище 

-Вечер на талантите- 

литературно музикална 

програма от местните и 

гостуващите деца. 

-Презентация на тема 

„Забележителностите на 

Триград“ с гостуващите 

деца и възрастни хора. 

-Конкурс за написване на 

съчинение на тема „ С какво 

ще запомня тази лятна 

ваканция“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

всеки вторник -

август 2022 г. 
Библиотека 

Чети под слънцето твори в 

библиотеката 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

Август 2022 г. 
Дом на 

културата 
„Родопски ритми“ 

Община Девин, 

Самодейни състави  от 

общината 

Август 2022 г. 
Градска 

библиотека 

120 г. от рождението на 

Ангел Каралийчев (1902 – 

1972) 

-тематична изложба 

-посещение на деца от ЦОП 

„Слънчо”, четене на 

приказки от автора, 

презентация за децата, за 

да се запознаят с автора. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Август 2022 г. 
Градска 

библиотека 

75 години от рождението на 

Паулу Коелю / 1947г./ 

изложба на книги от автора 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Август 2022 г. 
Музейна 

сбирка 

Работа с деца от Лятно 

училище на ЦПЛР – ОДК 

Девин 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Август 2022 г. Читалище 

Спортен ден "Здрав дух, 

здраво тяло" - фитнес зала 

към читалището - 

презентация за пилатес 

упражнения 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Август 2022 г. Читалище Лятно изложение "От нивата 

до трапезата" 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Август 2022 г. Читалище 
Зажънване- стара традиция 

за лично производство на 

пшеница и брашно 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Август 2022 г. Читалище 
12 август – Международен 

ден на младите хора   – 

младежко парти 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Август 2022 г. Читалище 
Празник на ТД "Зелена 

долина" - изложба "Дарове 

на природата" 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Август 2022 г. Читалище „Моето лято в библиотеката“ 

– занимания с децата в 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
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библиотеката 

Август 2022 г. Библиотека 

„Ние пеем играем, рисуваме 

и се веселим“-детска 

занималня с всички деца, 

които имат желание да се 

включат-изработване на 

сувенири от природни 

материали. Изложба от най-

красивите 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

Август 2022 г. Читалище 
Най – красива рисунка на 

асфалт на тема  „Лятна   

ваканция” 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Август 2022 г. Читалище Моето лято в библиотеката 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Август 2022 г. Читалище 
Бързо, лесно, вкусно“ с 

децата от Детска 

любознателница 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Август 2022 г. Читалище 
„Празник – Голяма 

Богородица“ 

НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 

Август 2022 г. Библиотека 

Летни занимания с деца-

Играем, пеем и се 

забавляваме в библиотеката 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

Август 2022 г. 
Читалищата в 

общината 

Участие на групите и 

съставите към читалищата в 

Национални и 

Международни събори и 

фестивали 

Народните читалища в 

общината 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

03.09.2022г. 

с. Беден  

 

 

с. Кестен 

Празник на село Беден 

 

 

Празник на село Кестен 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден и Кметство 

Беден 

Кметство Кестен 

06.09.2022 г. Читалище 
6 септември- 132 години от 

съединението на България. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

06.09.2022 г. Библиотека Ден на Съединението 
НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

06.09.2022 г. Читалище 
Отбелязване деня на 

Съединението 

НЧ „Съединение - 

2006“, с. Осиково 

14.09.2022 г. Читалище 

Вечерен празник на 

плодородието - кулинарно 

състезание за най- вкусно 

местно ястие. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

22.09.2022 г. 
Читалищата в 

общината 

Отбелязване на Деня на 

независимостта на България 

Народните читалища в 

общината 

27.09.2022 г. Читалище 
Изложба от природни 

материали "Пъстра есен" 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

30.09.2022 г. Читалище 

-Среща и разговор и 

представяне на 

производителите на местни 

еко-продукти. 

-200 години от рождението 

на Добри Чинтулов- концерт 

възрожденски песни. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

Септември 2022 г. 
Музейна 

сбирка 

Изложба на художник от 

Девин или региона 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Септември 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Изложба -  120 г. от смъртта 

на Емил Зола – френски 

писател 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Септември 2022 г. Читалище 

Семинар на тема: „Културна 

интеграция. Толерантност в 

културните процеси” 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Септември 2022 г. с. Лясково Отбелязване на 80-годишен НЧ „Просвета-1942”, с. 
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юбилей на НЧ „Просвета-

1942”, с. Лясково 

Лясково 

Септември 2022 г. Читалище 

Цар Кулинар – кулинарна 

изложба-  конкурс  на   

популярни  местни ястия 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Септември 2022 г. Читалище 
Литературна вечер - 100 г. 

от смъртта на Иван Вазов 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Септември 2022 г. Читалище 
Съединението прави 

силата– презентация 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Септември 2022 г. Читалище 
Шоу програма – 24  години 

клуб „Млади таланти” 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Септември 2022 г. Читалище 
Изложба на  апликации   и 

колажи на тема „Подзиме” 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

01.10.2022 г. Музейна 

сбирка 

„Международен ден на 

музиката и поезията” – 

концертна програма и  

среща с млад писател от 

град Девин  или местен 

музикант или група. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

01.10.2022 г. 

В селото 

 

 

 

 

с. Кестен 

 

 

 

с. Триград 

 

Културен 

клуб на 

пенсионера 

Читалище 

 

Читалище 

Ден на възрастните 

гостуване при възрастните в 

домовете им  и  уважени с 

подаръци- ежегодно 

читалището го изпълнява 

Ден на възрастните хора 

посещение на старите хора 

от с. Кестен с малки 

символични подаръчета. 

Отбелязване деня на 

възрастните хора, 

празнуване на златни 

сватби, посещение на 

дълголетници. 

Международен ден на 

възрастните хора – 

програма на самодейни 

състави. 

„Златна възраст”- Тържество  

по случай деня на 

възрастните хора 

„Златна Възраст – 

Тържество по случай деня 

на възрастните хора” 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

 

НЧ „Възраждане - 

1949“, кв. Настан 

 

 

 

 

 

 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

05.10.2022 г. Читалище 

Световен ден на учителя 

Поднасяне на цветя или 

символични подаръци към 

учителите на с. Гьоврен 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

08.10.2022г. 
Музейна 

сбирка 

Презентация и изложба по 

случай „110 години 

свободен Девин” 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

20.10.2022 г. Читалище 
Международен ден за борба 

с остеропорозата 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

21.10.2022 г. Читалище 

110 г. от Освобождението 

на Родопите от османско 

владичество 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

30.10.2022 г. Читалище 

Среща на самодейците с 

учениците с цел 

запознаване с особеностите 

на местния фолклор. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

31.10.2022 г. Читалище 
125 години от рождението 

на Асен Разцветников. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
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Октомври 2022 г. 
Музейна 

сбирка 

Представяне на писателя 

Георги Чаталбашев – по 

случяй 80 г. му юбилей. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Октомври 2022 г. 
Градска 

библиотека 

85 г. от смъртта на Йордан 

Йовков / 1880-1937/ 

изложба  с произведения от 

автора 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Октомври 2022 г. 
Градска 

библиотека 

120 г. от рождението на 

Фани Иванова Мутафова 

/1902 – 1977 г./ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Октомври 2022 г. Читалище 
Прожекция на анимационен 

филм 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Октомври 2022 г. Читалище 
Изложба –„ Родопски 

занаятчии” в музейната 

сбирка 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Октомври 2022 г. Читалище 
Национална седмица на 

четенето-литературни 

четения в библиотеката 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Октомври 2022 г. Читалище 

Есенен празник: 

Детски празник с костюми, 

изработен от децата 

Конкурс за най-интересна 

есенна украса 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Октомври 2022 г. Читалище 
Вечер посветена на 

Беденски традиции и обичаи 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

Октомври 2022 г. 
Еко ферма 

„Кехайови“ 

Обичам животните и се 

грижа за тях-- посещение 

на фермата и запознаване с 

животните и грижата за тях 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

Октомври 2022 г. Читалище 
111 г. От освобождението 

на смолянския край (1912) 

– презентация 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Октомври 2022 г. Читалище 
От бабината ракла – 

тематична вечер за  

лясковската носия 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Октомври 2022 г. Читалище 
Национален ден за 

благотворителност-

благотворителна кампания 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

01.11.2022 г. 
Читалищата в 

общината 
Ден на народните будители 

Народните читалища в 

общината 

01.11.2022 г. Библиотека 

Среща - разговор с писателя 

Бойко Огнянов -роден и 

израснал в село Брезе 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

02.11.2022 г. Библиотека 

Отворени врати в 

библиотеката 

Библиотекар за един ден 

НЧ „Отец Паисий - 

1951“, с. Селча 

15.11.2022 г. Читалище 

Вечер посветена на ръчното 

плетиво- търсене на модели 

по интернет и изучаване на 

техники за плетене. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

30.11.2022 г. Читалище 

-„В работилницата на Дядо 

Коледа”- изработване на 

сурвачки, играчки за елхата 

в центъра на селото с 

родители и ученици. 

-Общоселска седянка и 

разказване на приказки за 

колуканджури- обичая 

„Сеене на арпо“. 

-195 години от рождението 

на Петко Р. Славейков- 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
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колективно четене. 

Ноември 2022 г. 

Зала 

„Европа”, 

хотел 

„Орфей” 

„Листа от календара” -  
вечер на юбилярите с 

участието на групите и 

съставите към читалището 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Ноември 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба по 

случай 125 г от рождението 

на Асен Разцветников /1897 

– 1951 / - български 

писател. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Ноември 2022 г. 
Градска 

библиотека 

115 г. от рождението на 

Астрид Линдгрен/1907-

2002/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Ноември 2022 г. Читалище 
Музеен урок, посветен на 

народните будители 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Ноември 2022 г. Читалище 
Моето първо посещение в 

библиотека – колективни 

посещения 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Ноември 2022 г. Читалище 

Информационно табло със 

снимки и изложба на 

рисунки 

„Как се забавляваме лятото” 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Ноември 2022 г. Читалище 
Представяне на книга – 

„Слънчев буквар“ от Йордан 

Йорданов и Анета Василева 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Ноември 2022 г. Читалище 

195 г. от рождението на 

Петко Р. Славейков  – 

български поет, преводач, 

фолклорист, общественик и 

публицист /1827–1895/. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Ноември 2022 г. Читалище Есента дойде - изработване 

на фигури от есенни листа. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Ноември 022 г. Библиотека 
Изработване на играчки за 

елхата в центъра на селото 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

Ноември 2022 г. Читалище 
Страници от живата история 

на Лясково – среща  между 

поколенията 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Ноември 2022 г. Читалище 
Отбелязване на деня на 

семейството 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Ноември 2022 г. Читалище 
Детска любознателница – 

Фокус – Мокус – 

демонстрации на фокуси 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Ноември 2022 г. Читалище Време за игри и забавления 

„В царството на книгите“ 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

03.12.2022 г. Читалище 

Празник за хората в 

неравностойно положение 

(съвместно с клуба на 

инвалидите) 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

15.12.2022 г. Читалище 

115 години от рождението 

на Астрид Линдгрен - четене 

на откъси от „Пипи дългото 

чорапче“ 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

20.12.2022 г. Читалище 

Конкурс за най- красива 

сурвачка, изложба на 

сурвачки¸ конкурс на 

рисунки на теми 

” Коледа в моето семейство” 

и „Коледа в гората” 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

20-23.12.2022 г. 
Община 

Девин 

„Коледни чудеса“-

Коледуване на 4 

подготвителна група 

ДГ „Здравец“, 

гр. Девин 
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24.12.2022 г. град Девин 
Дефилаж на Коледарската 

група 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Декември 2022 г. 
Читалищата в 

общината 

Коледно – новогодишни 

празници 

Народните читалища в 

общината 

Декември 2022 г. 
Площад „Игор 

Юруков“ 

Запалване на Коледната 

елха 

Община Девин,  
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“,  

гр. Девин,  

ЦПЛР-ОДК 

Декември 2022 г. 
Градска 

библиотека 

Тематична изложба по 

случай 80 г. от рождението 

на Стефан Данаилов (1942 – 

2019) 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

Декември 2022 г. 
Площад „Игор 

Юруков“ 

Коледен концерт – с 

участието на съставите при 

читалището 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“,  

гр. Девин 

Декември 2022 г. Читалище 

Коледна изложба от деца по 

изобразителни и приложни 

изкуства „Коледни 

вълнения“ 

Конкурс-изложба на 

сувенири 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Декември 2022 г. Читалище 

Изработване на декор за 

Коледния концерт от 

хартия-цветна гланцирана, 

тишу 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Декември 2022 г. Читалище 
Преди коледа – на родопски  

качамак  с песни в 

музейната сбирка 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Декември 2022 г. Читалище 

95 г. от рождението на 

Любен Дилов Иванов – 

български писател, автор на 

научна фантастика (1927–

2008). 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Декември 2022 г. Читалище 

Коледни и Новогодишни 

празници: 

-„Коледна трапеза”-коледни 

ритуални пити- базар 

-Картички от деца за деца 

-Концерт с участието на 

колективи от читалището 

съвместно с училището, 

детска градина и гостуващи 

участници 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

Декември 2022 г. Библиотека 

Изработване на сурвачки-

конкурс за най-красива. 

Базар от изработени 

сувенири и сурвачки 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 

Декември 2022 г. Библиотека 
Работилничка  

„Коледни вълшебства" 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Декември 2022 г. Библиотека 
Конкурс и изложба за най- 

оригинална сурвачка 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Декември 2022 г. Библиотека 
Моя бяла коледа – шоу-

програма 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

Декември 2022 г. Библиотека 

Да подарим усмивка за 

коледа – благотворителна 

инициатива на 

доброволческа група 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

 

 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 45 

от 14.04.2022 г. 

Изменение на Решение №155 от 30.09.2021 г. на Общински съвет – Девин за 

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

„Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община 

Девин” 

 

На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 99, т. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 15а от Закона за 

общинския дълг,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 155 от 30.09.2021 г. по точка 2, в частта на 

условия на погасяване, както следва: 

 Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.12.2022 г. 

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

ал.1, предложение 4 от АПК.  

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, поради факта, че от закъснение на изпълнението може да 

последва значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се в това, че ако срока 

на договора за кредит не бъде удължен, след датата на падежа ще се начислява 

наказателна лихва за просрочената главница. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т.6, ДЗО – 50/01.04.2022 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 № 46 

от 14.04.2022 г. 

Приемане на Общински спортен календар на община Девин за 2022 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

11..  ППррииееммаа  ООббщщииннссккии  ссппооррттеенн  ккааллееннддаарр  ннаа  ооббщщииннаа  ДДееввиинн  ззаа  22002222  гг..,,  ссъъггллаасснноо  

ППррииллоожжееннииееттоо..  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т.7, ДЗО – 51/01.04.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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Приложение към Решение №46 от 14.04.2022 г.  

ССППООРРТТЕЕНН  ККААЛЛЕЕННДДААРР  ННАА  ООББЩЩИИННАА  ДДЕЕВВИИНН  ЗЗАА  22002222  гг..  

Дата/Месец 
Спортно 

състезание 

Място на 

провеждане 
Организатори Финансиране 

1 2 3 4 5 

МАРТ 

Зонално 

състезание по 

волейбол Кадетки 

и Пре-кадетки 
  

В рамките на 

заделените 

средства за 

спортни дейности 

и спортни 

дружества 

АПРИЛ 

Еко поход по 

случай седмицата 

на гората 

гр. Девин и 

населени места от 

общината 

Община Девин; 

ЦПЛР – ОДК; 

спортни 

клубове; 

училища 

 

Зонално 

състезание по 

волейбол Кадетки 

и Пре-кадетки 

  В рамките на 

заделените 

средства за 

спортни дейности 

и спортни 

дружества 

ДИП /държавни 

индивидуални 

първенства/ по 

Шахмат за 

момичета и 

момчета/ юноши 

и девойки/ мъже 

и жени 

гр. Асеновград  

В рамките на 

заделените 

средства за 

спортни дейности 

и спортни 

дружества 

МАЙ 

Футболен турнир 

по случай 6 май-

Гергьовден 

Общински 

стадион, гр.Девин 

Община Девин; 

ЦПЛР-ОДК;  

ФК „Девин”; 

училища 

МКБППМН 

Спонсорство 

 

Спортни 

състезания по 

случай 17 май – 

Ден на 

българския спорт 

Общински стадион 

- гр. Девин,. 

Общинска спортна 

площадка, кв. 

Врътлек 

Община Девин; 

ЦПЛР-ОДК; 

спортни 

клубове; 

училища 

Спонсорство 

 

АВГУСТ 

Международен 

турнир по 

Шахмат 

„Мемориал 

Георги Трингов”, 

гр. Пловдив 

гр. Пловдив  В рамките на 

заделените 

средства за 

спортни дейности 

и спортни 

дружества 

Състезание по 

плуване по 

случай Празник 

на град Девин и 

минералната вода 

Плувен басейн на 

Спа-хотел „Орфей” 

Община Девин Общ. бюджет 
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Спортни 

мероприятия по 

случай Празника 

на град Девин и 

минералната вода 

 МКБППМН 

Община Девин; 

спортни 

клубове; 

училища 

 

 

 

В рамките на 

заделените 

средства за 

спортни дейности 

и спортни 

дружества; 

МКБППМН 

1 2 3 4 5 

АВГУСТ 

- Футболен 

турнир  

Спортна площадка 

в кв. „Врътлек“ 

 
 

- Волейболен 

турнир 

Физкултурен салон 

на СУ „Христо 

Ботев”, гр. Девин 

 

 

- Шахматен 

турнир 

Парк „Острова” / 

залата на 

Общинска 

администрация – 

Девин 

 

 

Турнир по футбол 

под надслов 

„Турнир на 

приятелството”  

Общински 

стадион, гр. Девин 

Община Девин; 

ФК „Девин” 

В рамките на 

заделените 

средства за 

спортни дейности 

и спортни 

дружества и 

спонсорство 

СЕПТЕМВРИ 

- НОЕМВРИ 

Първенства от 

календара на 

Българския 

футболен съюз – 

зона Пловдив.  

В Регионална 

група – ДЕЦА Б 

(2007,2008) 

На футбол 7 

(2012) – „Б” 

 

Стадион в 

съответното 

населено място на 

отбора-домакин 

ФК „Девин” В рамките на 

заделените 

средства за 

спортни дейности 

и спортни 

дружества и 

спонсорство 

 

 



 

 

 

 
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 14.04.2022 г. 

Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Девин 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 27, ал. 3, във връзка с чл. 27, ал. 1 и 

чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Oпределя следния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги в 

община Девин:  

1. Председател: Дияна Чаушева – заместник-кмет на община Девин 

Членове: 

1. Капка Бешева-Рахнева – началник на отдел „Хуманитарни дейности и 

програми за заетост“ в Общинска администрация – Девин 

2. Марияна Пейкова – социален работник в отдел „Индивидуална оценка на 

хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Девин 

3. Капка Узунова – социален работник в отдел „Закрила на детето“ в 

Дирекция „Социално подпомагане“ – Девин 

4. Латинка Жилкова – старши експерт по предучилищно образование в 

Регионално управление на образованието – Смолян 

5. Валентин Пехливанов – полицейски инспектор в РУ – Девин 

6. Д-р Цветка Рангелова – старши инспектор в РЗИ – Смолян 

7. Момчил Михайлов – директор на Център за обществена подкрепа – Девин 

8. Наташа Владимирова Василева - общински съветник в  ОбС – Девин       

9. Зхаринка Мирова – родител на потребител на социалната услуга „Личен 

асистент“. 

10. Венета Тодорова – председател на Сдружение „Срещу диабета ръка за 

ръка“ – клон Девин. 

11. Росица Барганска – психолог в СУ „Христо Ботев“, гр. Девин. 

II. Възлага на кмета на община Девин осъществяването на дейностите, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т.8, ДЗО – 52/01.04.2022 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 № 48 

от 14.04.2022 г. 

Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в община 

Девин през 2021 г., в това число на план-сметка на дейностите за развитие на 

туризма в община Девин за 2021 г. и приемане на Програма за развитието на 

туризма в община Девин за 2022 г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за 

развитие на туризма за 2022 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 11, ал. 1 от ЗТ,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнението на Програмата за развитието на туризма в 

община Девин за 2021 г., в това число на План-сметка на дейностите за развитие на 

туризма в община Девин за 2021 г., съгласно приложение № 1.   

 

2. Приема Програма за развитието на туризма в община Девин за 2022 г., в 

т.ч. на План-сметка на дейностите за развитие на туризма за 2022 г., съгласно 

Приложение № 2. 

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т.9, ДЗО – 53/01.04.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



№ по 

ред
Показатели

План за 2021 г.

Съгласно 

решение №34/ 

09.03.2021г

Актуализиран 

план, съгл. 

Решение 

№184 от 

30.11.21 г

Изпълнено

към 31.12.2021 

г. 

ПРИХОДИ                                                                                    

на основание чл.60, ал.1 от Закона за туризма

1. Туристически данък 55 000,00 55 000,00 52 064,00

2. Такси за категоризиране на туристически обекти 3 000,00 3 000,00 13 344,00

3. Други източници-местни такси:

3.1. Такси за реклама 2 800,00 2 800,00 2 777,00

3.1.1. ДДС -560,00 -560,00 -463,00

3.1.2. Корпоративен данък -56,00 -56,00 -46,00

4. Преходен остатък от 2020 г. от Туризъм 15 304,00 15 304,00 15 304,00

5 Дарения 5 000,00 5 000,00

ВСИЧКО: 75 488,00 80 488,00 87 980,00

РАЗХОДИ                                                                                                                                                                    

на основание чл.60, ал.2 от Закона за туризма и чл.61р от 

ЗМДТ

1. Озеленяване - закупуване на посадъчен материал, опазване и

поддържане на зелените площи

10 000,00 10 000,00 6 495,00

2. Ремонт и подмяна на парково оборудване на туристически

обекти.

7 000,00 7 000,00 6 963,00

3. Реклама на туристическа дистинация Община Девин

3.1. Разпространение на информация и фото-репортажи в медии и

електронни сайтове 

10 000,00 10 000,00 9 330,00

3.2. Изработване на рекламни материали за община Девин

/брошури, чанти, сувенири и др./

8 000,00 15 000,00 15 000,00

3.3. Изработване и поставяне на рекламно-информационни табели,

изграждане и маркировка на туристически маршрути,

консултански услуги и изработване на технически проекти за

реализацията им.

7 000,00 7 000,00 6 421,00

3.4. Проучване и реклама на туристически археологически обекти,

забележителности, атракции, природни и културни дадености на

община Девин.

5 000,00 5 000,00 5 000,00

3.5. Провеждане на фестивали и събития за популяризиране на

община Девин като туристическа дестинация в т. ч. За

„Орфически мистерии“ – 5000 лв. и от дарения - 5000 лв. 

10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.6. Изработване на стратегия за развитие на община Девин като

туристическа дестинация

6 000,00 1 000,00

3.7. Участие на Община Девин на туристически борси 1 000,00 1 000,00 466,00

3.8. Популяризация на Община Девин като туристическа дестинация

чрез закупуване на коледно-новогодишна украса

8 000,00 11 000,00 10 066,00

4. Членски внос на Община Девин в ОУТР "Родопи" и АСЕКОБ 700,00 700,00 500,00

5. Изработване на категорийна символика на обектите 1 800,00 1 800,00 1 096,00

6. Разходи свързани с категоризация на обектите 988,00 988,00 146,00

ВСИЧКО: 75 488,00 80 488,00 71 483,00

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЗА 2022г. 16 497,00

            

Приложение №1 към Решение №48 от 14.04.2022 г .

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ДЕВИН

VI. ОТЧЕТ НА ПЛАН-СМЕТКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ПРЕЗ 2021 г.



Приложение № 2 към Решение №  48 от 14.04.2022 г. 

 

ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА 

В ОБЩИНА ДЕВИН 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 към Решение №  48 от 14.04.2022 г. 
 

 

Програмата за развитие на туризма е разработена в изпълнение на чл.11, ал.1 

от Закона за туризма, в съответствие с Националната стратегия за устойчиво 

развитие на туризма и съобразно местните туристически ресурси и потребности. 

Тя представлява платформа за координирани съвместни действия на всички 

заинтересовани от туризма страни за развитието на туристическия потенциал на 

общината. 

Програмата е реалистична и фокусирана към развитието на общината като 

атрактивно място за алтернативен туризъм, осъществяване на икономически 

ефективни мерки и дейности, изпълнима е като заложени цели, от една страна, а от 

друга е осъществима като разполагаем ресурс. 

 

I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

1. Развитие на устойчив, конкурентоспособен и екологосъобразен туристически 

сектор в община Девин.  

2. Усъвършенстване на структурата на туристическия продукт и превръщане на 

общината в познаваема и предпочитана дестинация за алтернативен туризъм.  

3. Увеличаване на инвестициите в туризма и приходите от него, чрез 

повишаване на привлекателността на дестинацията и качеството на услугите.  

4. Подобряване на туристическата и прилежаща инфраструктура в община 

Девин и опазване на околната среда. 

5. Развитие на човешките ресурси и изграждане на работещи взаимоотношения 

между заинтересованите страни в Туристическия сектор. 

6. Утвърждаване на  туристическия бранд на Община Девин, като сигурна, 

безопасна и качествена дестинация за устойчиви видове туризъм в четири 

сезона. 

7. Акцентиране върху културно – историческото наследство, чрез консервиране 

и експониране на артефактите. 

 

II.  ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ 

Приоритет I. Разнообразяване и повишаване качеството на предлагания 

туристически продукт и създаване на предпоставки за устойчивото му развитие. 

1.1. Подкрепа за развитието на алтернативни, специфични местни форми на 

туризъм - балнеоложки, лечебен, СПА, селски, спортен, еко, спелео, конен, ловен, 

риболовен, културен, кулинарен и фестивален туризъм;  

1.2. Реализиране на съвместни проекти с бизнеса и гражданските сдружения; 

1.3. Провеждане на регулярни форуми и срещи по проблемите на туризма и 

предприемане на конкретни действия за преодоляване на набелязаните проблеми; 

 

Приоритет ІІ. Провеждане на ефективни маркетингови и рекламни кампании и 

подобряване на информационния обмен и инвестиционния климат.  
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2.1. Въвеждане на съвременни технологии за обслужване, информация и 

реклама; 

2.2. Изграждане на силен бранд на дестинацията, основаващ се на конкурентни 

предимства на община Девин в отговор на засилващата се конкуренция; 

2.3 Изграждане на атрактивен имидж и провеждане на ефективен маркетинг и 

реклама на дестинацията за нейното популяризиране; Участие на общината на 

регионални, национални и международни туристически изложения,  провеждане на 

фестивали и събития за популяризиране на община Девин като туристическа 

дестинация; 

2.4. Осъществяване на информационни и комуникационни кампании сред 

туроператори и партньори за подобряване на дистрибуцията на дестинацията;  

2.5. Съдействие за увеличаване на частните инвестиции в сектор туризъм; 

Приоритет ІІІ. Подобряване на базовата и туристическата инфраструктура и 

развитие на екологосъобразен туризъм. 

3.1. Изграждане и поддръжка на туристическа инфраструктура;  

3.2. Социализиране на природни и културни обекти с туристически потенциал;  

3.3. Изграждане и/или ремонт на базова инфраструктура и подобряване на 

околната среда в населените места в община Девин; 

Приоритет ІV. Създаване на подходящи управленски и организационни 

структури за управление на туристическата дестинация. 

4.1. Подобряване на информационната основа на туризма – статистика, 

проучвания, анализи, прогнози;  

4.2. Повишаване капацитета на общинска администрация за планиране и 

управление на туристическите дейности;  

4.3. Подобряване на партньорството и комуникацията между заинтересованите 

страни, както и взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и 

в съответната Организация за управление на туристически район „ Родопи“. 

 

III.  ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

Средствата, необходими за реализация на програмата за развитие на туризма в 

Община  Девин могат да бъдат от следните източници: 

 средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти; 

 средствата, събрани от туристически данък; 

 дарения и помощи;  

 средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено 

те да постъпят в държавния бюджет; 

Средствата се разходват само за мероприятията по чл. 11, ал. 2 от Закон за 

туризма. 

 

IV. РАЗХОДНА ЧАСТ 
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Съгласно чл.11, ал. 1 и ал. 2 от Закон за туризма приходите от туризъм се 

разходват по приета от Общински съвет - Девин годишна програма за развитие на 

туризма, единствено за: 

 изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти; 

 изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и 

организация на информационното обслужване на туристите; 

 изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска 

собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на 

общината; 

 организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, 

които допринасят за развитието на туризма; 

 провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в 

общината; 

 реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 

туристически борси и изложения; 

 взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в 

съответната организация за управление на туристическия район; 

 подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически 

обекти; 

 благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата – общинска 

собственост, в националните курорти, когато на територията на общината има 

такива; 

В случаите, когато на територията на общината е разположен национален 

курорт по чл. 56, буква „а“ Общинският съвет е длъжен да планира разходи за 

подобряване на предлаганите туристически дейности, общински обекти, услуги и 

продукти в националния курорт. 

V.  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Община Девин се стреми да популяризира дестинацията чрез създаване на 

привлекателен имидж и благоприятна градска среда за гражданите и гостите на 

града.  

Настоящата Програма ще допринесе за устойчиво, интегрирано туристическо 

развитие на общината, привличане на инвеститори в сектора, подобряване и 

разширяване на базовата инфраструктура, повишаване качеството на 

туристическото предлагане.  

Програмата за развитие на туризма в Община Девин за 2022 година цели 

реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината и е отворен 

и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор 

на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, 

нормативна база и икономическа среда. 
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VI. ПЛАН-СМЕТКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ПРЕЗ 

2022 г. 

№ 
по 

ред 
Показатели План за 2022 г. 

  ПРИХОДИ                                                                                       

на основание чл.60, ал.1 от Закона за туризма 

1. Туристически данък 55 000,00 

2. Такси за категоризиране на туристически обекти 5 000,00 

3. Други източници-местни такси:   

3.1. Такси за реклама 2 800,00 

3.1.1. ДДС -560,00 

3.1.2. Корпоративен данък -56,00 

4. Преходен остатък от 2021 г. от Туризъм  16 497,00 

  ВСИЧКО: 78 681,00 

      

  РАЗХОДИ                                                                                                                                                                       

на основание чл.60, ал.2 от Закона за туризма и чл.61р от 
ЗМДТ 

1. Озеленяване - закупуване на посадъчен материал, опазване и 
поддържане на зелените площи 

11 000,00 

2. Ремонт и подмяна на парково оборудване на туристически обекти. 6 000,00 

3. Реклама на туристическа дистинация Община Девин   

3.1. Разпространение на  информация и фото-репортажи в медии и 
електронни сайтове  

10 000,00 

3.2. Изработване на рекламни материали за община Девин /брошури, 
чанти, сувенири и др./ 

15 000,00 

3.3. Изработване и поставяне на рекламно-информационни табели, 
изграждане и маркировка на туристически маршрути, консултански 
услуги и изработване на технически проекти за реализацията им. 

10 000,00 

3.4. Проучване и реклама на туристически археологически обекти, 
забележителности, атракции, природни и културни дадености на 
община Девин. 

5 000,00 

3.5. Провеждане на фестивали и събития за популяризиране на 
община Девин като туристическа дестинация в т. ч.  За „Орфически 
мистерии“ – 6000 лв.  

6 000,00 

3.6. Изработване на стратегия за развитие на община Девин като 
туристическа дестинация 

6 000,00 

3.7. Участие на Община Девин на туристически борси 3 000,00 

3.8. Популяризация на Община Девин като туристическа дестинация 
чрез закупуване на коледно-новогодишна украса 

4 000,00 

4. Членски внос на Община Девин в ОУТР "Родопи" и АСЕКОБ 900,00 

5. Изработване на категорийна символика на обектите 1 300,00 

6. Разходи свързани с категоризация на обектите 481,00 

  ВСИЧКО: 78 681,00 

Приложение№2 



 

 

 

 
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 14.04.2022 г. 

 

Приемане Годишната програма за управление и разпореждане с имоти -  

общинска собственост, за 2022 година на Община Девин 

 

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

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

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

общинско имущество на Община Девин,   

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Приема Годишната програма за управление и разпореждане с имоти -  

общинска собственост, за 2022 година на Община Девин, съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

 

ІІ. Изпълнението на програмата се възлага на кмета на община Девин.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т.10, ДЗО – 58/05.04.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

ЗА 2022 ГОДИНА 

Настоящата програма отразява намеренията на Община Девин за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г. Тя съдържа: 

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

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

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

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

2. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост. 

При изпълнението на Програмата органите на местното самоуправление и 

служителите от структурните звена на общинската администрация ще се ръководят и 

съобразяват със следните основни принципи, цели и приоритети: 

- Публичност и прозрачност при управление и разпореждане с общинските 

активи. 

- Свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на кандидатите при 

осъществяването на отделните сделки. 

- Стриктно спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове. 

- Ефективност, целесъобразност и гарантиране на обществения интерес. 

- Избор на най-подходящи процедури и способи, както и минимални 

ограничителни критерии или параметри при осъществяване на дадена сделка. 

- Постигане на висока социална и икономическа ефективност. 

I. Имоти за отдаване под наем: 

1. Имоти отдадени под наем: 

А) Помещения: 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

обекта 

Описание Площ 

в 

кв.м. 

Първоначален 

месечен 

наем/лева 

1 2 3 4 5 

1. Помещение в кметство 

 с. Кестен 

Лекарски кабинет 12 8.40 

2. Бивш гарнизонен бар, 

гр. Девин, ул. „Родопи” 

№20  

Игрална спортна зала 122.50 220.50 

3. Част от бивш стол СУ 

„Хр. Ботев”, гр. Девин 

Сладкарница 

Сладкарница 

58 

82 

138.50 

4. Помещение в СУ „Хр. 

Ботев”, гр. Девин 

Сладкарница 86 86.00 

5. Помещение, ул. 

”Родопи” №20, гр. Девин 

Шивашки цех 702 

198 

529.20 

6. Помещение- Здравна 

служба с. Грохотно 

Зъболекарски кабинет 18 2.88 

1 2 3 4 5 

7. Помещение – кметство,  

с. Осиково 

Всестранни дейности  

склад 

52   

20      

62.00 

8. Помещение – гр. Девин Бивш военно 

приемателен пункт 

8 19.80 
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9. Помещение - Здравна 

служба – с. Гьоврен 

Зъболекарски кабинет 22 

 

4.32 

10. Помещение – гр. Девин, 

ул.”Граничар”  

Гараж 18 34.20 

11. Склад и работилница на 

ул. „Явор”, гр. Девин 

Приземен етаж на 

общежитие  

55 

57 

49.50 

102.60 

12. Помещение – Здравна 

служба, с. Лясково 

Лекарски кабинет 

 

18 

 

10.80 

 

13. Помещение – Здравна 

служба, с. Осиково 

Лекарски кабинет 

 

20 3.60 

14. Помещение – Здравна 

служба, с. Михалково 

Лекарски кабинет 

 

27 

 

10.80 

15. Помещение – Здравна 

служба, с. Грохотно 

Лекарски кабинет 

 

40 

 

18.00 

 

16. Помещение – Здравна 

служба, с. Гьоврен 

Лекарски кабинет 

 

36 

 

14.40 

17. Помещение – Здравна 

служба, с. Триград 

Лекарски кабинет 

 

40 

 

22.50 

18. Помещение – Здравна 

служба, с. Селча 

Лекарски кабинет 

 

40 7.20 

19. Помещение – Здравна 

служба, с. Триград 

Зъболекарски кабинет 15                   3.60 

20. Помещение –стая на 

пастира, гр. Девин, ул. 

„Армейска”  

Всестранни дейности     33 

 

                51.15 

21. Помещение – стая № 

307, ет. 3, в общинско 

общежитие на ул. „Явор“ 

№ 1, гр. Девин 

Лекарски кабинет 

 

17 39.10 

22. Помещение – стая № 

309, ет. 3, в общинско 

общежитие на ул. „Явор“ 

№ 1, гр. Девин 

Зъболекарски кабинет 17 39.10 

23. Помещение в сграда с 

идентификатор 

20465.504.1509.1, гр. 

Девин 

Зъболекарски кабинет 

 

15 34.50 

24. Помещение – в сграда с 

идентификатор 

20465.502.218.1, гр. 

Девин 

Зъболекарски кабинет 14 28.00 

25 Стая 205, ет.ІІІ в 

общежитие, ул. Явор” 1 

офис 17 8.50 

26 Помещение, бивш бар 

Прима, ул. „Орфей” №1 

ресторант 270 821.00 

27 Стая на втори етаж в 

масивна сграда, с. 

Осиково 

Всестранни дейности 18 21.60 

28 Селскостопанска сграда 

в с. Кестен 

Всестранни дейности 161 128.80 

29 Стая №10 в дома на 

културата  

офис 17 30.30 

30 Част от помещение в 

сграда 73105.501.208.6, 

с. Триград 

За банкомат 2 6.40 

1 2 3 4 5 

31 Помещение  находящо 

се в сграда с 

идентификатор 

73105.501.200.1, с. 

За производствени 

дейности 

130 143.00 
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Триград 

32 Помещения приземен 

етаж, ул. „Явор” №1, гр. 

Девин 

Склад 

Всестранни дейности 

55 

57 

49.50 

102.60 

 

Б) Терени: 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

обекта 

Описание Площ 

в 

кв.м. 

Първоначален 

месечен наем 

в лева 

1 2 3 4 5 

1. Терен – гр. Девин, кв. 

63 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

9 10.80 

2. Терен – гр. Девин, 

 ул. „Родопи” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

15 23.10 

3. Терен – гр. Девин, ул. 

„Родопи” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

20 20.64 

4. Терен – гр. Девин, 

 ул. „Родопи” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

15 16.50 

5. Терен – гр. Девин, 

 ул. „Родопи” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

20 22.00 

6. Терен – гр. Девин, 

 ул. „Родопи” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

15 21.00 

7. Терен – гр. Девин, 

 ул. „Родопи” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

15 21.00 

8. Терен – гр. Девин, 

 ул. „Родопи” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

15 352.80 

9. Терен – гр. Девин, 

 ул. „Катя Ванчева” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

5 5.50 

10. Терен – гр. Девин,  

ул. „Родопи” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

6.25 8.40 

11. Терен – гр. Девин, 

ул.”Освобождение” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

9 12.60 

12. Терен – гр. Девин, 

ул.”Освобождение” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

10 9.46 

13. Терен – гр. Девин,  

ул. „Родопи” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

20 22.00 

14. Терен – с. Лясково За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

30 21.00 

15. Терен – с. Лясково За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

8 5.60 

1 2 3 4 5 

16. Терен – гр. Девин, 

ул.”Освобождение” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

18 25.20 
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17. Терен – гр. Девин,  

ул. „Родопи” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

20 22.00 

18. Терен – с. Триград За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

16 11.20 

19. Терен – гр. Девин, 

 ул.  ”Първи май” 

Сладкарница 15.27 16.80 

20. Терен – кв. Настан, гр. 

Девин 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

12 

 

11.52 

21. Терен – кв. Настан, кв. 

140, гр. Девин 

За поставяне на 

термопанел за 

съхранение на 

зеленчуци 

5 4.00 

22. Терен – кв. Настан За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

10 11.00 

23. Терен – кв. Настан,  За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

6 6.60 

24. Терен – кв. Настан,  За навес 58.5 55.58 

25. Терен – с. Гьоврен За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

9 5.40 

26. Терен – с. Триград За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

20 14.00 

27. Терен – с. Лясково За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

4 2.80 

28. Терен – с. Лясково За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

8 5.60 

29. Терен – с. Гьоврен За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

9 5.40 

30. Терен – с. Триград За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

16 11.20 

31. Терен – гр. Девин,  

ул. „Родопи” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

25 22.00 

32. Терен – гр. Девин, 

ул. „Освобождение” 

За увеселителни игри 86 94.60 

33. Терен – гр. Девин, 

ул. „Освобождение” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

25 27.50 

34. Терен – гр. Девин, 

ул. „Освобождение” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

9 12.60 

35. Терен – гр. Девин, 

ул. „Освобождение”  

Български спортен 

тотализатор 

15 37.63 

36. Терен – гр. Девин Български пощи  16 19.20 

37. Терен – с. Стоманево За поставяне на 

трансмитер 

300 480.00 

1 2 3 4 5 

38. Терен – Беденски бани  За масажни услуги 30 18.00 

39. Терен – Беденски бани  За масажни услуги 12 8.40 

  40. Терен – с. Гьоврен За поставяне на 9 5.40 



  

Приложение №1 към Решение № 49 от 14.04.2022 г. 

5 

 

павилион 

41. Терен – част от имот с 

идентификатор 

20465.502.11 и част от 

имот 20465502.5029, гр. 

Девин 

За поставяне на навес 41 

11 

72.80 

42. Терен, гр. Девин, ул. 

„Васил Левски” 

За склад 29 21.12 

43. Терен гр. Девин , ул. 

„Орфей” №1 

Кафе машина 1 5.00 

44. Терен гр. Девин , пл. 

„Възраждане” 

Вендинг машини 8                 61.20 

45. Терен гр. Девин , ул. 

„Освобождение” 

Кафе машина 1 2.60 

46. Терен гр. Девин , ул. 

„Освобождение” 

Кафе машина 1 10.10 

47. Терен гр. Девин , ул. 

„Освобождение” 

Витрина за сладолед 3 4.70 

48. Терен гр. Девин , ул. 

„Освобождение” 

Витрина за сладолед 6 9.40 

49. Терен гр. Девин , пл. 

„Възраждане” 

кафе машини 1                  2.30 

50. Терен гр. Девин , пл. 

„Васил Левски” №1 

кафе машина 1                  3.30 

51. Терен гр. Девин , пл. 

„Дружба” №1 

кафе машина 1                 77.40 

52. Терен парк „Острова” Увеселителни игри 6 4.70 

53. Терен парк „Острова” Увеселителни игри 9                 39.30 

54. Терен с. Брезе Преместваем търговски 

обект 

15 16.50 

55. Терен с. Брезе Преместваем търговски 

обект 

15 66.00 

56. Терен, ул. Първи май” паркинг 225 357.00 

В) За жилищни нужди: 

№ 

по  

ред 

Наименование на 

обекта 

Описание Площ 

в кв.м. 

Първоначален 

месечен наем в 

лева 

1 2 3 4 5 

1. гр. Девин, ул. „Ал. 

Костов”,  бл. ”Здравец” – 

ап. 8 

За жилищни нужди 56.60 33.60 

2. с. Триград, бл. „Подвис”, 

ап. 5 

За жилищни нужди 51 19.98 

3. с. Триград, бл. „Подвис”, 

ап. 8 

За жилищни нужди 38.24 19.98 

4. с. Триград, бл. „Подвис”, 

ап. 9 

За жилищни нужди 62 24.41 

5. с. Триград, бл. „Подвис”, 

ап.10  

 

За жилищни нужди 52 

 

19.98 

6. гр. Девин, ул. 

”Опълченска”, временни 

сглобяеми къщи – Къща 

№ 1, 4 бр. апартаменти 

За жилищни нужди 42 75.60 

1 2 3 4 5 

7. гр. Девин, ул. 

”Опълченска”, временни 

За жилищни нужди 42 31.20 

42 75.60 
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сглобяеми къщи – Къща 

№ 2, 4 бр. апартаменти 

42 Безвъзмездно 

8. гр. Девин, ул. 

”Опълченска”, временни 

сглобяеми къщи – Къща 

№ 3, 4 бр. апартаменти 

За жилищни нужди  21425h

nhgbnfg

bv4221

521542 

 

Безвъзмездно 

9. гр. Девин, ул. 

”Опълченска”, временни 

сглобяеми къщи – Къща 

№ 4, 4 бр. апартаменти 

За жилищни нужди   

221221

515521

221615

212121 

Безвъзмездно 

10. гр. Девин, бл. К – 2, ап. 

25 

За жилищни нужди 71.4 42.84 

11. гр. Девин, бл. Д – 3, ап. 

40 

За жилищни нужди 34 26.96 

12. гр. Девин, бл. Д – 4, ап. 

20 

За жилищни нужди 53.30 31.98 

13. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 

1 

За жилищни нужди 76 45.60 

14. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 

14 

За жилищни нужди 38 68.40 

15. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 

18 

За жилищни нужди 38.70 23.40 

16. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 

19 

За жилищни нужди 43 38.22 

17. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 

33 

За жилищни нужди 53.30 49.01 

18. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 

35 

За жилищни нужди 54 69.22 

19. гр. Девин, общежитие на 

ул. „Явор” №1 – І, ІІ, ІІІ 

етаж 

За жилищни нужди 17- 

ст.209 

10.20 

17- 

ст.102 

10.20 

17- ст. 

108 

10.20 

17- 

ст.311 

30.60 

17- ст. 

109 

10.20 

17-

ст.211 

30.60 

17-

ст.103 

30.60 

17-ст-

204 

10.20 

17-

ст.210 

 

30.60 

   17-

ст.306 

10.20 

17-

ст.106 

10.20 

   17-

ст.111 

10.20 

17-

ст.212 

10.20 

 
   17-

ст.312 

10.20 
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17-

ст.310 

10.20 

34- 

стаи 

207 и 

208 

20.40 

34- 

стаи 

302 и 

303 

20.40 

34-

ст.104 

и 105 

20.40 

34- 

стаи 

304 и 

305 

20.40 

17-ст. 

203 

Безвъзмездно 

17-

ст.112 

10.20 

17- 

ст.211 

10.20 

2. Имоти за отдаване под наем: 

А) Помещения: 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

обекта 

Описание Площ

в 

кв.м. 

Първоначален 

месечен наем 

в лева 

1 2 3 4 5 

1. Помещение – стая № 

308, ет. 3, в общинско 

общежитие на ул. 

„Явор“ № 1, гр. Девин 

Зъболекарски кабинет 17 39.10 

 

Б) Терени: 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

обекта 

Описание Площв 

кв.м. 

Първоначален 

месечен наем 

в лева 

1 2 3 4 5 

1. Терен – № 18, гр. 

Девин 

Находящ се в имот с 

идентификатор 

20465.504.18 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

15 13.50 

2. Терен – № 17,гр. Девин 

Находящ се в имот с 

идентификатор 

20465.504.19 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

15 13.50 

3. Терен – № 19,гр. Девин 

Находящ се в имот с 

идентификатор 

20465.504.21 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

15 13.50 

4. Терен – № 20, гр. 

Девин,Находящ се в 

имот с идентификатор 

20465.504.22 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

24 21.60 

1 2 3 4 5 
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5. Терен – № 5, гр. Девин 

Находящ се в имот с 

идентификатор 

20465.502.5020 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

20 22.00 

6. Терен – № 6, гр. Девин 

Находящ се в имот с 

идентификатор 

20465.502.5020 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

20 28.00 

7. Терен – № 7, гр. Девин 

Находящ се в имот с 

идентификатор 

20465.502.5020 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

20 22.00 

8. Терен – № 8, гр. Девин 

Находящ се в имот с 

идентификатор 

20465.502.5020 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

20 28.00 

9. Терен – № 9, гр. Девин 

Находящ се в имот с 

идентификатор 

20465.504.50.5020 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

20 22.00 

10. Терен – № 10, гр. 

Девин 

Находящ се в имот с 

идентификатор 

20465.502.5020 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

20 22.00 

11. Терен – № 11, гр. 

Девин 

Находящ се в имот с 

идентификатор 

20465.50.5029 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

9 4.50 

12. Терен – № 12, гр. 

Девин 

Находящ се в имот с 

идентификатор 

20465.502.5038 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

5 5.50 

13. Терен – № 13, гр. 

Девин 

Находящ се в имот с 

идентификатор 

20465.506.608 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

10 8.00 

14. Терен – № 14, с. 

Триград 

Находящ се в имот с 

идентификатор 

73105.501.270 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

9 6.30 

15. Терен – № 15, с. 

Лясково 

Находящ се в имот 

улица между кв. 12 и 

кв. 15 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

9 6.30 

16. Терен – № 16, с. 

Лясково 

Находящ се в имот 

УПИ-XIII, кв. 12 

За поставяне на 

временен 

преместваем обект за 

търг. дейност 

40 28.00 

17. Терен с. Брезе Преместваем 

търговски обект 

15 10.50 

 

 

В) За жилищни нужди: 
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№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Описание Площ в 

кв.м. 

Първоначален 

месечен 

наем/лева 

1 2 3 4 5 

1. гр. Девин, ул. 

”Опълченска”, временни 

сглобяеми къщи – Къща № 

1, 4 бр. апартаменти 

За жилищни 

нужди 

42 

42 

42 

75.60 

75.60 

75.60 

2. гр. Девин, ул. 

”Опълченска”, временни 

сглобяеми къщи – Къща №2  

За жилищни 

нужди 

42 75.60 

3. Бл. “Светлина“, ап. № 1, с. 

Гьоврен 

За жилищни 

нужди 

65 26.00 

4. гр. Девин, Общежитие на 

ул. ”Явор” № 1 – I, II, III 

етаж, стаи 101, 110, 201, 

202, 205, 211 

За жилищни 

нужди 

6х17 60.40 

 

 

Г) Инфраструктурен обект- терен с прилежащи помещения: 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Описание Площ в 

кв.м. 

Първоначален 

месечен 

наем/лева 

1 2 3 4 5 

1. Терен с прилежащи 

помещения – гр. Девин, ПИ 

20465.502.248 и  сграда 

20465.502.248.2 

Общински 

градски басейн и 

сграда 

1385 –

терен, 

186 - 

сграда 

3 162.00 

Очакван годишен приход от наем: 118 841.76 лв. 

 

II. Продажба: 

№  

по ред 

ИМОТ ПЛОЩ по 

КК 

ОПИСАНИЕ Прогнозна 

цена 

1 2 3 4 5 

1. ПИ 20465.506.10 , УПИ – IV, кв. 

134,  гр. Девин 

640 кв. м. за жилищно 

строителство 

4 200 

2. ПИ 20465.502.1336 , УПИ - VII, 

кв. 139,  гр. Девин, ул. ”Пролет” 

382 кв. м. за жилищно 

строителство 

4 000 

3. ПИ  20465.502.1365,  УПИ - VIII, 

кв. 139  гр. Девин, ул. ”Пролет” 

378 кв. м. за жилищно 

строителство 

3 800 

4. ПИ, УПИ – I, кв.2, с. Гьоврен 550 кв. м. за жилищно 

строителство 

4 000 

5. ПИ, УПИ – VІІІ,кв.2, с. Гьоврен 550 кв. м. за жилищно 

строителство 

4 000 

6. ПИ, УПИ – VІ,кв.5, с. Гьоврен 480 кв. м. за жилищно 

строителство 

3 800 

7. ПИ, УПИ – VІІ,кв.5, с. Гьоврен 620 кв. м. за жилищно 

строителство 

4 500 

8. ПИ, УПИ – VІІІ,кв.5, с. Гьоврен 670 кв. м. за жилищно 

строителство 

5 000 

9. ПИ, УПИ – Х,кв.5, с. Гьоврен 630 кв. м. за жилищно 

строителство 

4 800 

10. ПИ, УПИ – ХІІ,кв.5, с. Гьоврен 620 кв. м. за жилищно 

строителство 

 

4 800 
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1 2 3 4 5 

11. ПИ, УПИ – ХІІІ,кв.5, с. Гьоврен 

 

 

 

640 кв. м. за  

жилищно 

строителство 

4 800 

12. ПИ, УПИ – ІІ, кв.6, с. Гьоврен 780 кв. м. За 

 жилищно 

строителство 

5 500 

13. ПИ, УПИ – ІІІ, кв.6, с. Гьоврен 580 кв. м. за жилищно 

строителство 

4 200 

14. ПИ, УПИ – ХІІ, кв.14, с. Гьоврен 575 кв. м. за  

жилищно 

строителство 

4 800 

15. ПИ, УПИ – ХІІІ, кв.14, с. Гьоврен 610 кв. м. За 

 жилищно 

строителство 

4 800 

16. ПИ 73105.501.444,  УПИ-ХХІХ, 

кв.2 с. Триград,  

672 кв. м. Незастроен 

парцел 

4 000 

17. ПИ 20465.502.865,  УПИ-ІI, гр. 

Девин, ул.“Руен“ 

251 кв. м. Незастроен 

парцел 

12 550 

18. ПИ 20465.506.486, УПИ-VІ, кв.131 

гр. Девин 

240 кв. м.  Незастроен 

парцел 

4 500 

19.  ПИ: 

73105.501.568,564,565,5661567,5

68,569 и 570 гаражни клетки в с. 

Триград 

20кв.м. 

всяка 

Незастроен 

парцел за 

гаражи 

3 500 

20. ПИ, с. Гьоврен ,УПИ-ХVІІІ, кв.1 за   

1бр.гаражни клетки 

18кв.м. Незастроен 

парцел за 

гаражи 

250 

21. ПИ  20465.501.1273 в УПИ-ХХІІ, 

кв.48 по ПУП на гр. Девин 

521кв.м. незастроен 

жилищен 

парцел 

4 000 

22. ПИ  20465.501.1272 в УПИ-ХХІ, 

кв.48 по ПУП на гр. Девин 

614 незастроен 

жилищен 

парцел 

4 500 

23. ПИ  20465.502.1263 в УПИ-LІ, 

кв.55 гр. Девин, ул. ”Пролет” 

430 Незастроен   

парцел 

5 000 

24. ПИ в землището на с. Беден,  

м. “Брязово“ 

03112.69.10 

3 294 кв. 

м. 

Микроязовир 

с бетонови 

стени и дъно 

15 000 

25. ПИ 20465.502.1288, УПИ LXII, 

кв.55 

753 кв. м. За друг вид 

озеленени 

площи – 

изтекъл срок 

8 000 

26. ПИ 20465.88.129, м. «Дувана» 3987 кв.м. За база за 

селскостоп. и 

горскостоп. 

техника-

земеделска 

5 800 

27. ПИ 20465.504.1556 - гр. Девин, 

обществен обект, комплекс 

4126 кв. 

м. 

За друг 

обществен 

обект 

930 000 

28. ПИ 73105.501.199 – с. Триград 813 кв. м.  с. Триград  25 000 

29. с. Триград, ПИ с идентификатор 

73105.501.444 

672 кв. м. Незастроен 

парцел 

2 688  
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1 2 3 4 5 

30. с. Триград, ПИ с идентификатор 

73105.501.512 

320 кв. м. Незастроен 

парцел 

1 280  

31. Поземлен имот,  УПИ - ХII, кв. 1,  

с. Гьоврен 

925 кв. м. Застроен 

парцел 

3 000  

32. Първи етаж/читалище/ от масивна  

Двуетажна сграда в с.Михалково, 

кв. 16, пл. № 78 

380 кв. м. Част от 

сграда 

На база 
изготвена 
оценка от 

лицензиран 
оценител 

33. с.Осиково ПИ с идентификатор 

54198.10.355 

5752 кв.м.  За почивен 

лагер 

 На база 
изготвена 
оценка от 

лицензиран 
оценител  

34. Гр.Девин, ПИ 20465.503.9 кв.16, 

УПИ ХІV, ул. „Шина Андреева” №1 

410 кв.м. Застроен 

парцел 

На база 
изготвена 
оценка от 

лицензиран 
оцените  

35. Гр.Девин, ПИ 20465.503.841 

кв.14, УПИ ХVІ-725, ул.„Горски 

извор” №1-а 

64 кв. м. Застроен 

парцел 

670 

Общо приходи от продажба: 1 094 050 лв. 

III. Отстъпено право на строеж (ОПС):  

№ 

по 

ред 

ИМОТ ПЛОЩ 

по   КК 

ОПИСАНИЕ Прогнозна цена 

1 2 3 4 5 

1. ПИ 17957.501.367 , УПИ-І,  

кв.21,  с. Грохотно 

458 кв. 

м. 

Незастроен парцел 1 000 

2. ПИ 17957.501.366 ,  УПИ-

ІІ, кв.21, с. Грохотно 

512 кв. 

м. 

Незастроен парцел 1 200 

3. ПИ 17957.501.356 ,  УПИ-

ІІІ, кв.21, с. Грохотно 

560 кв. 

м. 

Незастроен парцел 1 300 

4. ПИ 17957.501.355 ,  УПИ-

ІV, кв.21, с. Грохотно 

 495 кв. 

м. 

Незастроен парцел 1 100 

5. ПИ 17957.501.326 , УПИ-

ІII, кв.24,  с. Грохотно 

417кв.м. Незастроен парцел 1 000  

6 ПИ 20465.504.1512, кв. 

68, парцел XXXI-1512, гр. 

Девин 

1005 

кв.м. 

 Безвъзмездно 

Общо приходи от продажба на ОПС: 5 600 лв. 

 

IV. Отстъпено право на строеж (ОПС) отредени за изграждане на социални 

жилища: 

№ 

по 

ред 

ИМОТ ПЛОЩ 

по КК 

ОПИСАНИЕ Прогнозна цена 

1. - - - - 

V. Продажба на дялове и акции: 

№ 

по 

ред 

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ 

НА ОБЩИНАТА В % 

Прогнозна цена 

лв. 

1. ОРФЕЙ – ХОТЕЛ – АД 17,33% 400 000 

      Общо:                    400 000 лв.VI. 

VІ.Придобиване: 
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№ 

по 

ред 

ИМОТ ПЛОЩ, ОПИСАНИЕ Прогнозна цена 

лв. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1. Част от ПИ с идентификатор 

20465.502.1520, гр. Девин 

65 кв. м. 

/за озеленяване/ 

3 120 

2. Част от ПИ с идентификатор 

20465.502.245, гр. Девин 

47 кв. м. 

/за улица/ 

2 256  

3.  Част от ПИ с идентификатор 

18424.3.500, с. Гьоврен 

218 кв. м. 

/за гробищен парк/ 

1 727   

4.  Част от ПИ с идентификатор 

18424.3.502, с. Гьоврен 

159 кв. м. 

/за гробищен парк/ 

1 259  

5.  Част от ПИ с идентификатор 

18424.3.503, с. Гьоврен 

318 кв. м. 

/за гробищен парк/ 

2 519  

6. Част от ПИ с идентификатор 

03112.73.30, с. Беден 

1317 кв. м. 

/за гробищен парк/ 

10 000  

7.  Част от ПИ с идентификатор 

20465.502.1736 

25 кв. м. 

/за улица/ 

замяна 

8.  Част от ПИ с идентификатор 

20465.502.1735 

58 кв. м. 

/за улица/ 

замяна 

9.  Част от ПИ с идентификатор 

20465.502.5922 

70 кв. м. 

/за спортна 

площадка/ 

3 500  

10.  За ул. „Руен“ и терен за 

озеленяване, гр. Девин - имоти  

 

500 кв. м. 

Незастроени 

 

20 000  

11. ПИ – 6 бр.: 

11733.502.154;156;157;158;160;163 

в с. Водни пад 

405 кв. м. 2 672  

 Общо :  47 053 лв.  

      VII. Замяна и ликвидиране на съсобственост: 

№ ИМОТ ПЛОЩ ОПИСАНИЕ Прогнозна 

цена, лв. 

1 2 3 4 5 

1. ПИ с идентификатор 

20465.502.1640,  

ул. „Рожен“ 

83 кв. м. 

 

За търговия и услуги замяна 

2. ПИ с пл. № 180, УПИ I , 

кв. 12, с. Осиково 

222 

кв. м. 
 

Застроен парцел 2 500  

 

      VIIІ. Управление на собственост 

1.Безвъзмездно управление 

№ ИМОТ ПЛОЩ ОПИСАНИЕ Прогнозна 

цена, лв. 

1 2 3 4 5 

1. гр. Девин,сграда с 

идентификатор 

20465.504.1030.3, стая 

№ 7 – трети етаж, ул. „ 

Васил Левски” №1 

17,5 

кв.м 

За административна 

дейност 

безвъзмездно 

2 гр. Девин,сграда с 

идентификатор 

20465.504.1030.3, стаи 

№№ 8,9,10- втори етаж, 

ул. „ Васил Левски” №1 

100 

кв.м. 

За административна 

дейност 

безвъзмездно 

3 гр. Девин,сграда с 

идентификатор 

16.3  

кв. м.  

За административна 

дейност 

безвъзмездно 
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20465.502.287.1, стая 

№1, ул. „ Орфей” №1 

 

    

       ІХ.Земеделски земи от общинския поземлен фонд: 

    1. Брой имоти от общински поземлен фонд, предвидени за управление през 

2022г. /отдадени под наем и за отдаване под наем/ - общо 935. 

    2. Очаквани приходи за 2022 г. от отдадените под наем имоти от общинския 

поземлен фонд: 21175.46 лв. / двадесет и една хиляди  сто седемдесет и пет 

лева и 46 ст./.           

 

 

 

 

 

Прогнозна цена на предлаганите за продажби имоти в това число  

по чл.35, ал.3 от ЗОС – 1 094 050 лв.  

Очаквани приходи от продажби 33 % от прогнозните  - 361 036.50  лв. 

 

Прогнозна цена от продажба на дялове и акции – 400 000 лв. 

 
Прогнозни цени на приходите от ОПС - 5 600 лв.  

Очаквани приходи от ОПС 37% лв. от прогнозните – 2 072 лв. 

 
Прогнози цени на имоти за замяна  и ликвидиране на съсобственост –2 500 лв.  

Очаквани приходи от замени и ликвидиране на съсобственост 100% от 

прогнозните – 2 500 лв.  

 

Очаквани приходи от наем на общински имоти – 140 017.22 лв. 

 

Общо приходи от програмата – 907 110.72 лв. 

 

Общо разходи от програмата – 47 053 лв. 

 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Девин през 2022 год. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост, чл.4, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин и в изпълнение 

на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 год. 

По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината. 

Изпълнението на програмата се възлага на Кмета на общината. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 50 

от 14.04.2022 г. 

Приемане на бюджета на община Девин за 2022 година 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 

5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и 

ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Постановление № 

31 от 17 март 2022 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет 

на Република България за 2022 г. и Наредбата 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. Приема бюджета на община Девин за 2022 година, както следва: 

1.1. По приходите, в размер на 16 524 508 лева, съгласно Приложение 

№ 1, в т. ч.: 

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в 

размер на 9 187 248 лева в т.ч. 

 

1 2 3 

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 7 975 195 

1 2 3 

1.1.1.2 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове – нето (+/-) 

   -204 322 

 

1.1.1.3 Преходен остатък от 2021 год. от делегираните от държавата 

дейности в лева, съгл. Приложение № 5 

1 372 779 

1.1.1.4 Преходен остатък от 2021 год. от делегираните от държавата 

дейности във валута, съгл. Приложение № 5 

43 596   

1.1.2 Приходи за местни дейности и дофинансиране на 

държавни дейности в размер на 7 337 260 лева, в т.ч. 

 

1.1.2.1 Данъчни приходи 989 087 

1.1.2.2 Неданъчни приходи 1 819 166 

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия 1 039 300 
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1.1.2.4 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 288 800 

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи 928 200 

1.1.2.6 Трансфери между бюджети (нето) -294 330 

1.1.2.7 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС 

(нето) 

-189 956 

1.1.2.8 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, 

включени в консолидираната фискална програма 

5 000 

1.1.2.9 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз (нето) 

480 433 

1.1.2.10 Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) -22 398 

1.1.2.11 Преходен остатък от 2021 год. съгл. Приложение № 5 2 293 958 

1.2. По разходите, в размер на 16 524 508 лева, разпределени по 

функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 

1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на: 9 187 248 

1.2.2  За допълнително финансиране със средства от собствени 

приходи и обща изравнителна субсидия на делегираните от 

държавата дейности в размер на  

 

196 855 

1.2.3 За местни дейности в размер на  7 140 405 

 в т. число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи  50 000 

1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на 

касова основа в размер на (- 3 483 613 лв.) 

1.4 Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък по 

съответните функции, съгласно Приложение № 5 

2. Приема програма за капиталови разходи за 2022 г. в размер на              

5 005 494 лева, съгласно Приложение № 14 

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

в размер на 928 200 лева, съгласно Приложение № 14 

2.2 Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за 

финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално и 

общински съфинансиране, съгласно Приложение № 14 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 година, без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани 

бюджети, съгласно Приложение № 28 

3.1 Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност  

„Общинска администрация” – 73.5 бройки, в т.ч.: 

 за сметка на единните разходни стандарти – 61 бр. 

 дофинансирани за сметка на собствените приходи – 11.5 бр.  

 по ПМС 66 – 1 бр. 
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3.2 Числеността на персонала в местна дейност „Минерални води и бани” – 2 

бр. 

3.3 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2022 година, 

съгласно Приложение № 28 

3.4 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функция „Образование”, с изключение на училищата, детските градини и центровете 

за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети, 

се определят от кмета на общината в рамките на средствата, определени по 

стандартите и утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение. 

3.5 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” (без читалища) се определя от 

кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и 

утвърдените размери по т.3 от настоящото решение. 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1 Членски внос – 17 476 лв. 

4.2 Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет -  18 000 

лв., в т. ч.: 

4.2.1 за еднократна финансова помощ – 10 000 лв. 

4.2.2 за финансова помощ за семейства и двойки с репродуктивни проблеми 

–     3 000 лв 

4.2.3 за еднократна помощ по решение на комисията, назначена със заповед 

на кмета, в размер до 200 лева – 5 000 лв. 

4.3 Помощи за погребения и за други цели (за погребения – превози и 

др., ) – 12 770 лв. 

4.4 Субсидии за: 

4.4.1 Читалища – 247 470 лв., съгласно Приложение № 10 

4.4.2 Спортни клубове – 17 000 лв., съгласно Приложение № 21 

4.4.3 Пенсионерски клубове и организации с нестопанска цел – 12 000 лв., 

съгласно Приложение № 22 

4.5 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.4.1 – 4.4.3. 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1 Социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от 

утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови 

правоотношения. 

5.2 Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината в размер на 7 232 лв. 

5.3 Разходи за представителни цели на кметовете в населените места в 

размер на 3 600 лв., както следва: 

5.3.1 кмет на кметство Беден – 350 лв. 
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5.3.2 кмет на кметство Брезе – 350 лв. 

5.3.3 кмет на кметство Гьоврен – 350 лв. 

5.3.4 кмет на кметство Грохотно – 350 лв. 

5.3.5 кмет на кметство Триград – 350 лв. 

5.3.6 кмет на кметство Лясково – 350 лв. 

5.3.7 кмет на кметство Селча – 350 лв. 

5.3.8 кмет на кметство Осиково – 350 лв. 

5.3.9 кметски наместник на с.Михалково – 200 лв. 

5.3.10 кметски наместник на с.Стоманево – 200 лв. 

5.3.11 кметски наместник на с.Жребево – 200 лв. 

5.3.12 кметски наместник на с.Кестен – 200 лв. 

5.4 Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на 5 416 лв. 

5.5 Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните 

финанси за кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно 

Приложение № 3, в т.ч: 

5.5.1 Разходи за осъществяване функциите на органите на изпълнителната 

власт на територията на кметство или населено място (на кметовете на кметства и 

кметските наместници) в общ размер на 2 255 058 лв. в т. ч. субсидии за читалища 

на територията на съответното кметство – 163 558 лв., и разходи за детски градини - 

държавна отговорност – 462 806 лв. разпределени съгласно Приложение № 3а. 

6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, на които община 

Девин поема разходите за наем, съгласно Приложение № 23 

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на 

щатния и извънщатния персонал на Общинско предприятие „БКС – Девин”, 

гр. Девин, съгласно Приложение № 29. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз, в размер на 1 351 908 лева, съгласно Приложение № 25 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности с показатели за 2023 г. и прогнозни показатели за периода 2024 г. 

и 2025 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и 

финансирането, и по разходите, съгласно Приложение № 30 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 

Приложение № 27 

11. Определя максималния размер на дълга, както следва: 

11.1 Максималния размер на новия общински дълг за 2022 година в размер 

на 600 000 лв. 

11.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2022 г. в 

размер на 0 лева. 

11.3 Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2022 година в размер на 2 464 525 лева. 
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11.4 Намерението за поемане на нов дълг по чл. 13 от Закона за общинския 

дълг през 2022 г., съгласно Приложение №24 

12. Приема за сведение информация, съгласно чл. 82, ал. 3, т. 4 и т. 5 от 

Закона за публичните финанси по прогноза на дружествата за 2022 г., 2023 г. и 

2024 г., съгласно Приложение № 10а 

13. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2022 година в размер на 9 654 996 

лева. 

14. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, 

които могат да бъдат поети през 2022 година в размер на 6 838 800 лева. 

15. Определя размера на просрочените задължения от предходни 

години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 година в размер на 268 899 

лева, съгласно Приложение № 2 

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през 2022 година в размер на 220 977 лв., в т.ч от наеми – 5 000 лв., 

от данъци – 74 087  лв. и от т. битови отпадъци – 141 890 лв. 

17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност. 

17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките 

на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите. 

17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени 

и/или неотложни разходи по т. 1.2.3 от настоящото решение.  

18. Възлага на кмета:  

18.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 

18.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки 

за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 

18.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните 

отчети и обяснителните записки към тях. 

18.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския 

съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния 

Управляващ орган и на Министерството на финансите. 
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19. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми 

от временно свободните средства по общинския бюджет и от сметките за 

средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни, национални и други програми, 

включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от 

общинския бюджет. 

19.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря 

срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2022 година. 

19.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от 

Закона за публичните финанси. 

19.3. при предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се 

спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от Закона за публичните финанси. 

19.4. във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет. 

20. Упълномощава кмета: 

20.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за 

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други 

плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на 

делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на 

местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по 

Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата 

в края на годината. 

20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 

и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове 

на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други 

източници за реализиране на годишните цели на общината. 

20.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници 

за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

21. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност:  

- за трудови възнаграждения; за покриване на общинския дълг;  

- за разплащане на просрочените задължения от минали години;  

- за разходи по проекти, финансирани от ЕС; 

- за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси;  

- за хранителни продукти; неотложни разходи (горива, ел.енергия, 

отопление, вода и неотложни текущи ремонти). 

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 

бюджета на община Девин за 2022 година, съгласно Приложение № 31. 
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т.11, ДЗО – 47/01.04.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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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 14.04.2022 г. 

Изменение на Решение № 27/24.03.2022 г. относно даване на съгласие за 

отдаване под наем на общински недвижим имот-помещение в приземен етаж 

и склад в сградата на кметство село Осиково, УПИ І, кв. 16 

 

На основание чл. 45, ал. 9, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от 

ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, и във връзка със Заповед № 

АП-03-14-131 от 08.04.2022 г. на областния управител на област Смолян,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Изменя свое Решение № 27 от 24.03.2022 г., върнато със Заповед  № АП-03-14-

131 от 08.04.2022 г. на областния управител на област Смолян, както следва: 

І. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение на приземен етаж за 

всестранни дейности с площ 52 (петдесет и два) кв. м. и склад с площ 20 (двадесет) 

кв. м., находящи се в сградата на кметство с. Осиково, УПИ I,  кв. 16 по плана на с. 

Осиково, община Девин, област Смолян, одобрен със Заповед № 412/1989 г., актуван 

с Акт за публична общинска собственост № 63/20.10.1997 г.  

         ІI. Срокът за отдаване под наем на помещенията по т. І е 5 (пет) години. 

         IІІ. Началната тръжна цена за отдаване под наем на помещенията е: 

- за помещение с площ 52 (петдесет и два) кв. м., предназначение на помещението: 

всестранни дейности, началната месечна тръжна цена е в размер на 52 (петдесет и 

два лева) с ДДС, определена съгласно раздел ІІІ точка 6, колона 8 от Приложение № 

1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин 
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- за склад с площ 20 (двадесет) кв. м., предназначение на помещението: склад, 

началната месечна тръжна цена е в размер на 10 (десет лева) с ДДС, определена 

съгласно раздел ІV, точка 6, колона 8 от Приложение № 1 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин. 

ІV. Определя 30 на сто от постъпленията от наем на имотите по т. I, да се 

използват за изпълнение на дейности от местно значение в с. Осиково, община Девин. 

V. Възлага на кмета на община Девин, да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението, включително и сключването на договор.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т.12, ДЗО – 59/12.04.2022 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 № 52 

от 14.04.2022 г. 

Върнато за ново обсъждане Решение 28 от 24.03.2022 г. на Общински съвет – 

Девин, със Заповед № АП-03-14-131 от 08.04.2022 г. на областния управител 

на област Смолян 

 

На основание чл. 45, ал. 9, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, чл. 43, ал. 1 и чл. 44, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, и във връзка 

със Заповед № АП-03-14-131 от 08.04.2022 г. на областния управител на област 

Смолян,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

I. Дава съгласие да се продаде на Начко Руменов Командарев от град Девин, 

ул. „Шина Андреева” №1, ½ (една втора) от поземлен имот с идентификатор 

20465.503.9 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и три 

точка девет), гр. Девин, община Девин, област Смолян, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на 

Изпълнителния Директор на АГКК, адрес: гр. Девин, п.к. 4800, ул. „Шина Андреева“ 

№ 1, площ 410 (четиристотин и десет) кв. м, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съседи: 

20465.503.5082, 20465.503.10, 20465.504.1028, 20465.503.5080, 20465.503.832, 

представляващ частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост 

№ 2955/16.08.2021 г., срещу сумата 2 226 (две хиляди двеста двадесет и шест лева) 

без ДДС, съгласно пазарната оценката на лицензирания оценител. 

II. Приобретателят на правото дължи всички данъци и такси по сделката. 

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

процедури по изпълнение на решението, включително и сключването на договор.  
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т.13, ДЗО – 60/12.04.2022 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 № 53 

от 14.04.2022 г. 

Върнато за ново обсъждане Решение № 30 от 24.03.2022 г. на Общински 

съвет – Девин, със Заповед № АП-03-14-131 от 08.04.2022 г. на областния 

управител на област Смолян         

                                                                            

На основание чл. 45, ал. 9, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, чл. 43, ал. 1 и чл. 44, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, и във връзка 

със Заповед № АП-03-14-131 от 08.04.2022 г. на областния управител на област 

Смолян,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ 

 

I. Дава съгласие да се продаде на Надежда Любенова Чолакова и Младен 

Фиданов Чолаков с ЕГН от гр. Девин, ул. „Горски извор” № 3, поземлен имот с 

идентификатор 20465.503.841 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка 

петстотин и три точка осемстотин четиридесет и едно), гр. Девин, община Девин, 

област Смолян, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: гр. 

Девин, п.к. 4800, ул. „Горски извор“ №1-а, представляващ УПИ ХVІ-725 по ПУП на 

град Девин, площ 64 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, 

начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съседи: 20465.503.840, 

20465.503.5088, 20465.503.721, представляващ частна общинска собственост, 

съгласно акт за общинска собственост № 2989/04.01.2022 г. срещу сумата от 472 лв. 

(четиристотин седемдесет и два лева) без ДДС, съгласно пазарната оценката на 

лицензирания оценител. Приобретателите придобиват правото на собственост както 

следва: 

- Надежда Любенова Чолакова - 63/88 (шестдесет и три върху осемдесет и 

осем) идеални части от ПИ с идентификатор 20465.503.841 

- Младен Фиданов Чолаков - 25/88 (двадесет и пет върху осемдесет и осем) 

идеални части от ПИ с идентификатор 20465.503.841 
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ІІ. Приобретателите на правото дължат всички данъци и такси по сделката. 

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

процедури по изпълнение на решението, включително и сключването на договор 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т.14, ДЗО – 61/12.04.2022 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 № 54 

от 14.04.2022 г. 

 

Даване на съгласие на „МБАЛ Девин” ЕАД  да изпълни допълнителни 

дейности по Проект  „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в 

първичната здравна помощ относно социално значими болести сред 

нуждаещите се общности от трансграничните зони” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие „МБАЛ  Девин” ЕАД  да изпълни допълнителни дейности по 

Проект 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” и Договор за субсидия  № В2.9а.05/15.12.2017 -г., като финансиране 

на доставка на Компютърен томограф /скенер/. 

 

2. Упълномощава д-р Радка Грозданова в качеството й  на Изпълнителен 

директор на „МБАЛ  Девин” ЕАД  да управлява процеса по изпълнение на 

допълнителни дейности по Проект „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”, да сключва договори, издава заповеди, назначава персонал и всички  

други дейности свързани с допълнителните дейности по Проекта. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

14.04.2022 г., Протокол № 3, т. 15, ДЗО – 63/13.04.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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