
 

 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-09-88 

гр. Девин, 23.03.2022 г. 

 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с осъществяване на помощ и подкрепа по 

преминаване и пребиваване на лица, напуснали Украйна в резултат на военните 

действия и влезли и останали на територията на община Девин и получени писма с 

изх. № 252000-1425/21.03.2022 г. от Началника на РУ – Девин; изх. № 740700-16 от 

22.03.2022 г. на Началника на РС ПБЗН – Девин; изх. № 448700-51 от 21.03.2022 г. 

на началника на Гранично полицейско управление – Доспат; изх. № РД-05-10#1 от 

21.03.2022 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ – Девин; изх. № 21-08-00-

0190#1/22.03.2022 г. на директора на ДСП – Девин,  

З А П О В Я Д В А М :  

1. Сформирам Координационен кризисен щаб, който да координира и 

контролира организацията при осигуряване на навременна и пълноценна помощ в 

подкрепа на лица, напуснали Украйна в резултат на военните действия, пристигащи 

на територията на община Девин, в следния състав: 

Председател: Елка Станчева, секретар на Община Девин 

Секретар: Капка Бешева-Рахнева, началник на отдел „Хуманитарни дейности 

и програми за заетост“ в Общинска администрация – Девин  

Членове: 

Емил Камберов, директор на ОП „БКС – Девин“, гр. Девин 

Андрей Шанов, старши експерт „Икономика и управление при кризи“ в 

Общинска администрация – Девин  

Ирина Юрукова, главен специалист „Икономика и туризъм“ в Общинска 

администрация – Девин  

Силвия Чаушева, технически сътрудник – домакин в Общинска администрация 

– Девин  

Диляна Борисова – директор на ДСП – Девин 

Радослав Хаджиев – началник група „ОП“ в Районно управление – Девин 

Стефан Хаджиев – началник група ОИД в Дирекция „Гранична полиция“ - 

Смолян 

Йордан Радев – началник на РС ПБЗН - Девин 

Д-р Александрина Кехайова - лекар в МБАЛ – Девин 

Д-р Цветка Рангелова – старши инспектор в РЗИ – Смолян 

Кметове на кметства/ Кметски наместници  
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2. Възлагам на Щаба по т. 1 да следи, координира и осъществява следните 

дейности: 

2.1.  Координира и контролира работата в кметствата и населените места на 

територията на община Девин по навременна помощ и подкрепа на лица, напуснали 

Украйна в резултат на военните действия, пристигащи на територията на общината. 

2.2.  Координира работата на териториалните държавни органи, юридически 

лица и неправителствени организации относно техните действия и предложения в 

подкрепа на украински граждани. 

2.3.  Следи ежедневно ситуацията в и около Украйна и произтичащите от това 

действия за лица, напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли и 

останали на територията на община Девин. 

2.4.  Получава и регистрира информация от граждани и юридически лица, 

изразяващи готовност за предоставяне на подслон, храна и работа на лица, 

напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на 

територията на община Девин. 

2.5.  Да изготви регистър на желаещи за настаняване и на вече настанените 

лица, напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на 

територията на община Девин. 

2.6.  Да съдейства пред Регионално управление на образованието – Смолян, 

МБАЛ – Девин; Дирекция „Бюро по труда“; Дирекция „Социално подпомагане“, РУ на 

МВР и БЧК при нужда за настаняване на лица, напуснали Украйна в резултат на 

военните действия и влезли и останали на територията на община Девин. 

2.7.  Да подпомага населението чрез определяне на пунктове за приемане на 

дарителски помощи и разпределяне на такива от страна на БЧК и други 

неправителствени организации. 

2.8.  Да подава информация към населението за задължителните стъпки по 

регистрация на лица, напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли 

и останали на територията на община Девин. 

2.9.  Определям следните координати за въпроси, сигнали и предложения: 

- е-mail: obshtina@devin.bg 

- тел.: 0879221567 – оперативен дежурен в Община Девин 

Копие от настоящата заповед да се връчи на посочените длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

Заповедта да се изпрати за сведение и изпълнение на кметовете на населени 

места и кметски наместници и да се публикува на интернет страницата на Община 

Девин. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 /П/ 

ЗДРАВКО ИВАНОВ 

Кмет на община Девин 
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