
 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 13 

от 27.02.2023 г. 

 

Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 

от управлението и по видове и категории 

 

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

местната администрация, чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

управлението и по видове и категории за 2022 г., съгласно приложението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 1, ДЗО – 14 от 26.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. председател на Общински съвет – Девин 
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

Състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и по 

видове и категории за 2022 год. 

 

 

Във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество на Община Девин, Ви предоставям 

настоящия отчет, относно състоянието и управлението на общинската собственост 

през 2022 г. 

На територията на община Девин придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти и вещи – Общинска собственост, които са уредени със 

Закона за общинската собственост, се изпълняват от отдел УТОС – „Общинска 

собственост“. 

I.  Управление на имоти и вещи общинска собственост: 

А. Нежилищни имоти 

Общо отдадените под наем общински имоти към 31.12.2022 г. са 102 бр. от 

които: 

- 31 бр. помещения за търговски цели, услуги и производствена дейност 

- 58 бр. терени за търговски за търговска дейност и услуги 

- 13 бр. за безвъзмездно ползване 

В края на 2022 год. на територията на община Девин останаха да 

функционират 16 бр. здравни кабинети (за лекарски и стоматологични услуги) в 

следните населени места: гр. Девин, с. Осиково, с. Михалково, с. Грохотно, с. 

Лясково, с. Гьоврен, с. Селча, с. Триград, с. Кестен. 

Б.   Рекламно – информационна дейност 

С Наредбата за рекламно – информационна дейност на община Девин се 

определя реда, условията и местата за рекламна дейност на територията на 

община Девин в регулационни граници.  

Разполагането на такива съоръжения се извършва след сключване на договор 

за Рекламно – информационни елементи (РИЕ) от кмета на община Девин. 

Към 31.12.2022 г. има сключени договори за поставяне на рекламно -

информационни съоръжения 20 бр.  

В. Приходи от паркоместа 

Община Девин към 31.12.2022 г. има сключен 2 бр. договор за ползване на 

паркоместа с „Орфей Хотел“ АД с месечна наемна цена 375,00 лв. и с СБР 

„Орфей“ ЕООД с месечна наемна цена 486,00 лв. 

II. Общински поземлен фонд 

През 2022 г. от Общински поземлен фонд не са продавани земеделски земи по 

чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ), поради това че с § 14, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ са забранени за срок от 5 

години разпоредителни сделки с тези земи, освен за предоставяне, съгласно 

разпоредбите на  § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Няма извършени разпоредителни 

сделки и с земеделски земи, придобити по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ. 

- за 2022 год. има отдадени под наем 2 672,68 дка. земеделска земя. 

- През 2022 г. има сключени 50 бр. договора за отдаване под наем на 

земеделска земя и 8 бр. анекси към договори 

 

III. Общински жилищен фонд 

С решение на общински съвет – гр. Девин са утвърдени и разпределени 62 бр. 

общински жилища както следва: 

- Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди – общо 28 бр., в това число 11 бр. апартаменти, 17 бр. стаи. 
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- Резервни жилища - общо  16 бр., в това число  3 бр. апартаменти и 13 бр. 

стаи. 

- Ведомствени жилища -  18 бр., в това число 17 бр. апартаменти и 1 стая, 

от които 8 бр. апартаменти предоставени за безвъзмездно ползване на 

МБАЛ Девин ЕАД. 

Във връзка с картотекирането на гражданите за настаняване под наем в 

общински жилища се приемат Молба - декларации по чл. 6, ал. 2 от Наредба №3 

за условията и реда за установяване на жилищните нужди , настаняване под наем 

и продажба на жилища – общинска собственост. На основание чл. 6, ал. 3 от 

горната наредба, обработените преписки са разгледани и са взети решения 

относно: 

- включени в картотеката - 25 

- ново картотекирани – 2 

- продължаване на срока на договора за наем - няма 

- настанени по чл.3, ал.1, т.5 на пазарен наем – няма 

- отказ от картотекиране – 2 бр. 

Във връзка с горните решения са сключени 20 бр. действащи към момента 

договори, издадени са 20 бр. действащи заповеди за настаняване. 

Състоянието на общински сгради и помещения, като в тях влизат и 
общинските жилища е задоволително. Полагат се постоянни грижи за поддръжка 

на сградите съобразно финансовите възможности. Основната част от тези сгради 

са за задоволяване обществените потребности на населението, училища, 

читалища, детски градини, здравни служби и сгради за административно 
обслужване. 

      IV. Разпореждане с общински недвижими имоти и движими вещи, 

частна общинска собственост 

  През 2022 г. всички разпоредителни сделки с общинско имущество са 

извършени в съответствие с нормативните изисквания на съответните закони  и 
наредби. Продажбите са извършени след внесени докладни  и решения на 

общинския съвет – гр. Девин. Учредяването на ограничени вещни права върху 

обекти публична общинска собственост се извършва по условия и ред определени 

в закона, а върху имоти частна общинска собственост е след решение на 
общинския съвет. 

Разпореждане 
 

Доклад 
ни 

Запове
ди 

Договори Тръжни 
документи 

Протоколи 

1 2 3 4 5 6 

1.Продажба чрез 

търг 

3 3 5 10 3 

2.Дарение на 

имоти общинска 
собственост 

1 1 1 - - 

3.Продажба на 

имоти в регулация 

9 9 10 - - 

4.Право на 

пристрояване 

3 3 3 - - 

5.Право на строеж 

чрез търг 

1 1 1 1 1 

6.Право на 

прокарване  

- 1 - - 1 

7.Прекратяване 

на съсобственост 

-  - - - 

ОБЩО: 17 18 20 11 5 

 

 

 
V. Надзор и актуване на имотите общинска собственост 

 За 2022 г. са съставени общо 35 бр.  акта за общинска собственост(АОС), в 

това число 10 бр. за публична общинска собственост и 25 бр. за частна общинска 
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собственост, които са вписани в Службата по вписвания при Районен съд гр. 

Девин. Съставените актове са вписани и в службата по геодезия, картография и 
кадастър – гр. Смолян. Всички актове са нанесени в главните регистри. На 

основание чл.58, ал.2 от закона за общинската собственост, копия от ново 

съставените АОС и скиците са изпратени на областния управител – гр. Смолян. 

Издадени са 59 бр. удостоверения за обстоятелствена проверка. 
 Съставянето на актовете са осъществява чрез програмата Акстър - имоти, в 

която се регистрират всички актувани имоти – общинска собственост.  

 

VI. Параграф 4 
 

Вид дейност Брой Заповеди Приход/лева 

1 2 3 4 

План за новообразувани имоти - 

проекти за изменение и заповеди 

47 - 5 810 

Придобиване право на собственост 15 12 67 317 

Възстановяване право на 
собственост 

- - - 

Изготвяне на скици 348 - 5 220 

Удостоверения за идентичност 59 - 590 

Други удостоверения 387 - 8 315 

ОБЩО: 856 12 87 252 

 
 

VII. Възложени и завършени обекти от Община Девин през 2022 г.: 

I. Завършени обекти 

 

гр. Девин 
 

1. „Изграждане на подпорна стена в УПИ I – Гробищен парк“, кв. 1, 

местност Забрал, гр. Девин. Сключен е договор №Д-72 от 14.02.2022г. 

Проекта е одобрен на 16.03.2022г. Строителството е завършено на 01.08.2022 

г. и въведен в експлоатация на 14.12.2022 г. Стойността на обекта е 
259 140,00 лв. с ДДС. 

 

2. „Ремонт на покрива на сградата на Общинска администрация, гр. 

Девин“. Договор за Инженеринг(проектиране, СМР и авторски надзор) №Д-282 
от 27.07.2022 г. на стойност 198 660,00 лв. с ДДС. Проекта е одобрен на 

28.09.2022 г. Строително монтажните работи започват на 05.10.2022 г. и 

приключват на 25.11.2022 г. Обекта е въведен в експлоатация на 06.12.2022 г. 

 
3. Основен ремонт на част от улици „Шина Андреева“, „Равня“, „Шипка“, 

„Слави Кацаров“ и прилежащата им инфраструктура, гр. Девин – Етап I 

- ул. „Шина Андреева“ от о.т.497, през о.т. 495 до о.т.494, ул. „Равня“ от 

о.т. 495 до о.т. 490, ул. „Шипка“ от о.т. 490 през о.т. 487, о.т. 465, о.т. 
466 до о.т.470 и ул. „Слави Кацаров“ от о.т. 1774, през о.т. 464 до о.т. 

465“. Сключен е договор №Д-331/30.08.2022 г. с изпълнител ИСА 2000 на 

стойност 853 380,56 лв. с ДДС. Средствата са отпуснати с ПМС. Обекта е 

започнат на 05.09.2022 г., към този момент е завършен и предстои да бъде 

въведен в експлоатация. 
 

4.  Изграждане на кът за наблюдение и отдих на река Девинска и закупуване на 

оборудва не за изпълнение на доброволчески инициативи за почистване на 

река Девинска и язовир „Цанков Камък”. Договор № BG14MFOP001-4.031-
0002 / 25.01.2021 г., по програма за морско дело и рибарство, на стойност 

97 771,26 лв. Обекта е завършен на 18.07.2022 г. 

 

5.  Изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река 
Девинска. Договор № BG14MFOP001-4.075-0002 / 23.04.2021 г., по 

програма за морско дело и рибарство, на стойност 146 678,94 лв. Обекта е 

завършен на 20.04.2022 г. 
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6. Обновяване на кът за отдих “Стария пазар“. Договор № BG14MFOP001-
4.064-0008 / 24.11.2021 г., по програма за морско дело и рибарство, на 

стойност 94 839,04 лв. Обекта е завършен на 14.09.2022 г.  

 

 
7. Ремонт на външна канализация на МБАЛ – гр. Девин. Изградена е нова  

външна канализационна инсталация. Предвидените средства са по целевата 

капиталова субсидия на община Девин. Проекта е започнат на 10.11.2021 г. 

Приключили строително –монтажните работи но 08.07.2022 г. с акт №15. 
Очаква се държавна приемателна комисия. 

 

8.  Рехабилитация и реконструкция на улица Гранит от о.т. 1118 през о.т. 1121 до 

о.т. 1124, кв. Настан, гр. Девин. Сключен е договор № Д-227 от 07.06.2021 г. 
на стойност 138 000,00 лв. с ДДС, финансиран по целевата капиталова 

субсидия на община Девин. Строителството е започнато на 02.12.2021 г. и 

обекта е въведен в експлоатация на 21.06.2022 г. 

 

9. Изграждане на паркинг в УПИ І, кв.58, ПИ 20465.504.1509 по ПУП на гр. 
Девин. Сключен договор № Д-228 / 07.06.2021 г. с изпълнител. Проекта е 

приключил на 21.05.2022 г. и е въведен в експлоатация. 

 

10.  Изпълнени са строително монтажни работи за „Текущ ремонт на III-ти етаж 
на сградата на Общинска администрация, гр. Девин“. Сключен е договор с 

изпълнител ВИ СИ ЕЙЧ ЕООД. Ремонта е завършен. 

 

 
с. Лясково 

 

1. Основен ремонт на улица в село Лясково от о.т.42. до от.77А, община Девин. 

Сключен е договор  № Д-297 от 08.08.2022 г. на стойност 118 152,00 лв. с 

ДДС, финансиран от капиталовата програма на Община Девин. Изпълнението 
на обекта е завършено и прието с Акт обр. 15 на 14.12.2022 г. Предстои 

въвеждане в експлоатация. 

 

2. Изпълнени са строително монтажни работи за „Текущ ремонт на 
помещения в сградата на читалището на с. Лясково. Сключен е Договор 

№ Д-308/18.08.2022 г. на стойност 15 960,00 лв. с ДДС. 

 

с. Триград 
 

1. „Ремонтно-възстановителни работи за укрепване на общински път 

Тешел-Триград“ – ЕТАП 1 „Неотложно-възстановителни работи за 

трайно възстановяване на общински път SML1050/III-197/Тешел-
Триград-Кестен от км.7+850 до км.7+970. Издадено е разрешение за 

строеж №40/14.04.2022 г. от областния управител. Строително монтажните 

работи по Договор №Д-84/28.02.2022 г. започват на 24.06.2022 г. и 

приключват с приемане с Акт - обр. 15 на 25.07.2022 г. Стойността на 

договора за инженеринг е 604 943,89 лв. с ДДС. 
 

2. „Ремонтно-възстановителни работи за укрепване на общински път 

Тешел-Триград“ – ЕТАП 2 „Неотложно-възстановителни работи за 

трайно възстановяване на общински път SML1050/III-197/Тешел-
Триград-Кестен от км.7+250 до км.+320“, „Подобект 1: „Изграждане 

на анкерирана подпорна стоманобетонова стена с дължина L=30 м и 

бетонов банкет с дължина L=10 м“ и „Подобект 2: Стабилизиране на 

откоси с високоякостни мрежи и IBO анкери“. Издадено е разрешение за 
строеж №40/14.04.2022 г. от областния управител. Строително монтажните 

работи по Договор №Д-85/28.02.2022 г. започват на 27.04.2022 г. и 

приключват с приемане с Акт - обр. 15 на 21.07.2022 г. Стойността на 

договора за инженеринг е 873 678,68 лв. с ДДС. 
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3. „Ремонтно-възстановителни работи за укрепване на общински път 
Тешел-Триград“ – ЕТАП 3 „Укрепване на общински път IV-1976-

Тешел-Триград, в район на пътен тунел при пещера „Дяволското 

гърло“ в ПИ с идентификатор 73105.29.563“. Издадено е разрешение за 

строеж №40/14.04.2022 г. от областния управител. Строително монтажните 
работи по Договор №Д-86/28.02.2022 г. за почват на 24.06.2022 г. и 

приключват с приемане с акт-обр. 15 на 25.07.2022 г. Стойността на договора 

за инженеринг е 25 440,00 лв. с ДДС. 

 
 

 с. Осиково 

 

1. „Ремонт и рехабилитация на канализация от о.т. 61 до о.т. 64 в с. 
Осиково“. Сключен е договор №Д-141/11.04.2022 г. за инженеринг 

(проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор). Изпълнение на СМР 

започват на 23.11.2022 г. и са приключени с Акт. Обр. 15 на 16.12.2022 г. 

Предстои приемане от- държавна приемателна комисия за издаване на 

разрешение за ползване от ДНСК. 
 

 

с. Гьоврен 

 
2. Основен ремонт на стълбище от централен площад до читалище в с. Гьоврен. 

Договор № Д-259 / 07.07.2021 год. е на стойност 51 897,88 лв. с ДДС за 

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР), 

финансирани от капиталовата програма на Община Девин. Строителните 
дейности започват на 12.01.2022 г. Обекта е завършен  и въведен в 

експлоатация на 14.06.2022г. 

 

 

II.Възложени обекти в процес на изпълнение 
 

 гр. Девин 

 

1. Започнато е изпълнение на основен ремонт на Детско отделение в МБАЛ- гр.           
Девин – ЕТАП I. Одобрен е проект на 31.08.2022 г. Сключен е договор № Д- 

444/31.10.2022 г. на стойност на Етап I – 116 517,49 лв. с ДДС. 

Строителството е започнато на 16.11.2022 г. 

 
2. „Изграждане на подпорна стена за укрепване на левия бряг на река 

„Въча“ и улица „Старо село“ между о.с.1192 и о.т.1195. Сключен е 

договор с изпълнител №Д-228/16.06.2022 г. проекта е одобрен на 16.11.2022 

г. Стойността по договор е 1 334 880,00 лв. с ДДС. Строителството е 
започнато на 13.12.2022 г. 

 

с. Беден 

 

1. „Пристрояване на обслужващо помещение към съществуваща сграда – 
читалище, в УПИ VIII, кв. 12, с. Беден“. Сключен е договор №Д-270 от 

15.07.2022 г. за инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски 

надзор) на стойност 15 960,00 лв. с ДДС. Обекта е в процес на изпълнение. 

 
 

 

 

 
III.  Обекти, за които има сключени договори и чийто изпълнение 

предстои: 

 

с. Лясково 



 
Приложение към Решение № 13 от 27.02.2023 г. 

6 

 

 

1. Изграждане на линейни отводнителни шахти по главна улица, от О.Т.77а до 
О.Т.3 с. Лясково. Предстои изпълнение на поръчката, финансирана по 

целевата капиталова субсидия на община Девин. 

 

 
 

гр. Девин 

 

 
1. Възстановяване на мост, ПИ 20465.506.413, УПИ VIII, кв. 131, кв. 

Настан ,ул. „Малина“ от о.т. 888 до о.т. 890 –град Девин, област 

Смолян. Проекта е на етап съгласуване, предстои издаване на 

разрешително за строеж. 
 

2. Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на 

ул. „Георги Димитров“ между о.т. 858 и о.т. 859, кв. Настан, град 

Девин. Проекта е на етап съгласуване, предстои издаване на разрешително 

за строеж.  
 

 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

от 27.02.2023 г. 

 

Приемане на Годишен отчет на кмета на община Девин за изпълнението на 

„Програмата за управление на община Девин за мандат 2019 – 2023 година” 

за 2022 годна 

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 5, изр. трето и чл. 21, ал. 1, т. 12 

от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Годишен отчет на кмета на община Девин за 2022 г. за изпълнението на 

Програмата за управление на община Девин за мандат 2019 – 2023 г., съгласно 

приложението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 2, ДЗО – 15 от 31.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. председател на Общински съвет – Девин 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2022 г. 

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДЕВИН 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН 

ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.“   

 

  

 

 

ЯНУАРИ 2023 г. 
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В Ъ В Е Д Е Н И Е 

 

Правно основание 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на 

общината представя Годишен отчет за изпълнението на разработената от него Програма 

за управление. 

Период на отчета 

Отчетът обхваща периода 1 януари – 31 декември 2022 година. 

Институционална рамка 

Настоящият отчет представя работата на кмета на община Девин и ръководената 

от него общинска администрация, извършена в съответствие с: 

 Програмата за управление на кмета (2019 – 2023 г.) 

 Плана за интегрирано развитие на общината (2021 – 2027 г.) 

 Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи, 

попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период. 

 Краткосрочните цели, отразени в бюджета на общината за 2022 г., свързани 

с гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции за подобряване 

на социално-икономическото развитие на общината. 

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите 

действия и инициативи, в съответствие със заявените стратегически цели и приоритети 

за постигане на устойчиво развитие на община Девин, както следва: 

1. Нов управленски подход в работата на Общинска администрация –Девин с 

цел осигуряване на бързо и качествено административно обслужване на жителите на 

общината и връщане на доверието към общинската администрация. 

2. Превръщане на Община Девин в атрактивен и динамичен туристически 

регион с развиване потенциала на местните хора, като се изгради Туристически център 

и се създаде Консултативен съвет по туризма. 

3. Подкрепа на местните занаятчии и производители и създаване на добри 

условия за привличане на нови инвеститори. 

4. Активна стратегия за решаване на проблема с отпадните води и проектиране 

на пречиствателна станция. 

5. Бързо и трайно разрешаване на проблемите, свързани с лечебното заведение 

МБАЛ „Девин” ЕАД и подобряване на достъпа до качествени медицински услуги в 

малките населени места на общината. 

6. Ефективно стопанисване на природните ресурси на територията на община 

Девин /общински горски фонд, пещери и природни обекти с културно-историческо 

значение, минерални извори/. 
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7. Финансова дисциплина, оптимизиране на разходите и преразглеждане на 

местните данъци и такси. 

8. Подкрепа за младите хора в кариерното им ориентиране, подсигуряване на 

атрактивни образователни специалности и активното им участие в обществения живот 

на общината чрез създаване на Младежки съвет. 

9. Продължаване на политиката за благоустрояване на уличните мрежи, ВиК и 

канализационните мрежи, кварталите и реконструкциите на жилищни и общински 

сгради във всички населени места на община Девин. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

За местната власт месец януари е време за равносметка – за свършеното и за 

оставащото, за мечтаното и за възможното. 

Измина още една трудна година, изпълнена с много изпитания и 

предизвикателства. 2022 година за нас беше годината, през която се борихме с 

природни бедствия и стихии, с продължилите икономически и здравни последици от 

Ковид пандемията, с вътрешната политическа несигурност. 

Поредните извънредни парламентарни избори отново не донесоха стабилност в 

държавата, като и този път народните представители не излъчиха редовен кабинет, 

който да гарантира решаването на проблемите по населени места и в държавата ни. 

Общината ни, както и всички български общини, беше повлияна от процесите на висока 

инфлация, неочаквания и трудно предвидим ръст на цените на стоки и услуги. В 

условията на политическа криза и несигурност в социалната политика, местната власт 

беше единствената власт, която остана стабилна през цялата година и пое основната 

отговорност за грижата към хората. 

В близост до България възникна военен конфликт, който даде отражение не само 

върху нашия живот, но и върху живота на хората в цяла Европа. Войната в Украйна 

оказа силно въздействие върху пазарите на енергия и храни, като повиши цените им и 

ударите понесоха най-вече бедните домакинства, за които храната и горивата 

представляват значителна част от разходите. 

Последиците от тези многолики кризи, за съжаление, няма да бъдат краткосрочни 

и ние, като представители на местната власт трябва да търсим ежедневни решения за 

подкрепа на населението ни.  

В тази динамична обстановка ни се наложи да пренаредим приоритетите си и да 

въведем други, непланирани предварително, за да отговорим на спешните нужди на 

хората. 
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Особено сериозни усилия положихме за запазване на финансовата устойчивост 

на бюджета при непланирано висока инфлация и ръст на цени, които се отразиха тежко 

върху общинския бюджет. 

Въпреки многото възникнали кризисни ситуации и препятствия успяхме да 

постигнем не малко неща – реализирахме редица инфраструктурни проекти, 

разрешихме наболели проблеми в сферата на здравеопазването и други, възникнали по 

различните населени места от общината, помогнахме на много наши съграждани, 

изпаднали в беда и нужда, подадохме ръка на бягащи от войната украински граждани. 

Представям на Вашето внимание годишния отчет за изпълнение на Програмата за 

управление за 2022 г., като Настоящият отчет, който е структуриран по направления и 

дейности, дава информация за най-важната част от извършеното в постигането на 

приоритетите за мандат 2019-2023 г., както и за предизвикателствата и бъдещите ни 

намерения. 

I. Реализирани дейности по Приоритет I за 2022 година за постигане на 

стратегическите цели: 

През 2022 г. в Общинска администрация - Девин продължи работата за 

реализиране на стратегическите цели „Бързо и качествено административно 

обслужване“ „Толерантно отношение към гражданите и техните проблеми“ и 

„Прозрачност и отчетност на дейностите на общинска администрация“ по 

Приоритет I от управленската програма.  

Основните дейности и предприетите мерки, в изпълнение на поставените цели в 

тази посока, са: 

 Осигуряване на качествена работата на Центъра за административно 

обслужване и подобряване на административното обслужване. 

Поставените задачи за 2022 година  по този приоритет са: 

 Осъществяване на ефективна обратната връзка с потребителите на 

услуги за повишаване на доверието им и качеството на обслужването. 

 Реорганизиране на архивната дейност за пълноценно използване на 

архивохранилищата. 
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 Подобряване на прозрачността в дейността на администрацията и 

информираността на потребителите чрез нова интернет страницата. 

 Осъществяване на ефективна обратната връзка с потребителите на услуги за 

повишаване на доверието им и качеството на обслужването. 

 Реорганизиране на архивната дейност за пълноценно използване на 

архивохранилищата. 

 Актуализиране на нормативната уредба.  

 Поддържане на добро ниво на компетентност, знания и умения на 

служителите. 

Следвайки поставените цели за подобряване на административното обслужване, 

продължи усъвършенстването на работата в Центъра за административно обслужване 

(ЦАО), създаден за удобство на гражданите и бизнеса и обслужване на потребителите 

на административни услуги на едно място.  

Всички създадени условия в ЦАО позволяват на служителите да предоставят 

бързи и качествени услуги. За това благоприятстват и периодичните обучения за 

поддържане на добро ниво на компетентност, знания и умения на служителите, 

включително кметовете на кметства и специалистите в тях, кметските наместници. 

Въведена е приемственост на персонала.  

През 2022 г. продължава стартирането на работата по входящите документи чрез 

директно насочване от кмета на общината, заместник-кметовете и секретаря на 

общината веднага след регистрирането и сканирането им в електронното деловодство 

към ръководителите на съответните отдели, а от тях – към изпълнителите. Така се пести 

време за достигане на входящите документи до служителите и се съкращава срока за 

изпълнение на поставените задачи. 

Чрез успешното въвеждане и рационалното използване през 2022 г. на модул 

„Наеми“ и модул „Фактуриране“ на ПП „Архимед еОбщина“ се подобри обслужването на 

потребителите, които заплащат наеми за общински терени, за земеделски земи, за 

жилища и др. в ЦАО, разположен на удобно и комуникативно място, в центъра на града, 

при изградена достъпна среда. Получават фактури на място при заплащане или по 

електронен път. Ползват предоставените различни начини за плащане – в брой и с 

платежна карта чрез ПОС терминално устройство, информират се за условията за 

заплащане по банков път. Така гражданите и бизнесът получават по-добро 

обслужване, със съкратени срокове. Налице е по-голяма събираемост на 

местните данъци и такси, както и на таксите за административните услуги. 

Засилва се удовлетвореността и доверието на потребителите.  

Чрез електронната деловодна система „Архимед”, през 2022 г., са регистрирани и 

обработени общо 22 592 бр. входящи и изходящи документи, като регистрираните 

преписки са 17 086 бр., а междинните документи са 5 506 бр. Общият брой входящи 
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документи е 12 543 бр., изходящи – 8 779 бр., вътрешни документи – 1270 бр. Всички 

документи са сканирани и регистрирани в деловодната система в срок. 

През отчетния период са регистрирани 588 бр. заповеди на кмета на общината и 

са сключени 548 бр. договора с физически и юридически лица. 35 бр. са договорите за 

дарения.  

Продължава ефективното използване на Системата за електронен обмен на 

съобщения (СЕОС) и защитения обмен на документи между администрациите чрез 

Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), които са интегрирани в деловодната 

система. През отчетния период чрез ССЕВ са получени 157 бр. съобщения и са 

изпратени 127 съобщения, което е с над 100% увеличение на документооборота 

спрямо 2021 г. Заявени са 17 бр. електронни услуги (70% увеличение), направени са 

2 предложения и едно възражение. 

Броят на всички предоставени административни услуги за 2022 г. е 8301 бр. 

Това е увеличение с 10% на обема на извършените услуги спрямо предходната 

2021 г. От тях, заявени и предоставени като бързи, са 66 бр., експресни – 496 бр. 

Делът на извършваните експресни услуги е увеличен с близо 65 % спрямо миналата 

година, което предвид по-високата стойност на таксите им, води до повишаване на 

приходите от събирани такси. За това благоприятства и ЦАО. 

Разпределението на броя на извършените услуги по видове, съгласно 

Административния регистър, е както следва:  

Наименование Брой 

Услуги, предоставяни от всички администрации 111 

Правни и административно-технически услуги 33 

Административно-технически услуги „Устройство на територията“ 868 

Административно-технически услуги „Общинска собственост“ 76 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 2883 

Административни услуги „Нотариална дейност“ 446 

Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“ 159 

Административни услуги „Социални дейности“ 0 

Административни услуги „Селско стопанство и екология“ 91 

Административни услуги „Реклама“ 1 

Административни услуги „Местни данъци и такси“ 1477 

Административни услуги „Контрол по строителството“ 23 

Административни услуги „Кадастър“ 1672 

Административни услуги „Зелена система“ 463 

Общо: 8301 
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Отново най-голям е броят на извършените услуги по гражданска регистрация и 

актосъставяне – 2883 бр., от които най-много са заявените услуги за издаване на 

удостоверение за наследници – 823 бр. Извършени са 367 бр. регистрации по настоящ 

адрес и 255 бр. – по постоянен адрес. Исканията за издаване на удостоверение за 

семейно положение и родствени връзки са 117 бр., а за идентичност на лице с различни 

имена – 183. Издадени са 20 бр. удостоверения за раждане – оригинал и 402 бр.– 

дубликат, 30 бр. удостоверения за сключен граждански брак – оригинал и 37 бр.– 

дубликат, 150 бр. препис-извлечение от акт за смърт за първи път и 47 бр. – за втори и 

следващ път. Заверени са 97 бр. документи по гражданско състояние за чужбина. 

Издадени са 158 бр. многоезични извлечения от актове за гражданско състояние. За 

служебно ползване, във връзка с други услуги и преписки, са издадени 119 бр. 

удостоверения и документи по ГРАО. По искания от държавни органи и институции са 

регистрирани 101 бр. преписки за издаване на различни удостоверения и предоставяне 

на данни. Най-много са запитванията от съдилища, съдебни изпълнители, МВР, 

Дирекция „Социално подпомагане“ и други общински администрации. 

Издаването на удостоверения е свързано с проверка на данни в съответните 

регистри и бази данни, както и с актуализация на данните. В тази връзка през 2022 г. 

са обработени 909 бр. актуализационни съобщения в Единната система за гражданска 

регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). 

По извършваните услуги ГРАО и издаването на административните актове няма 

забавяне в сроковете и необслужени граждани, за което допринася непрекъснатият 

контакт със Служба „ГРАО“ – Девин и ТЗ „ГРАО“ – Смолян и оказваната системна 

методическа помощ на длъжностните лица по населени места. 

Почти 2,5 пъти е увеличен броят на услугите „Кадастър“, което се дължи най-

много на извършваните в ЦАО справки (устни и писмени) от кадастралните планове и 

разписните списъци към тях. Удобното разположение на центъра позволява при 

поискване от граждани или заинтересовани страни да се предоставят (писмено или 

устно) данни, официални документи и справки в електронна форма и/или в писмен и 

графичен вид. Официалните документи са скици, схеми, скици-проекти, извлечения от 

кадастралните планове и разписните списъци към тях, удостоверения и копия от данни 

и материали.  

От административно-техническите услуги „Устройство на територията“ най-голям 

е броят на издадените скици за недвижими имоти – 348 бр. и удостоверения за факти и 

обстоятелства по териториално и селищно устройство – 143 бр.  

Значително (повече от 3,5 пъти) е увеличен и броят на административните 

услуги „Зелена система“. Това се дължи на големия брой – 340 бр. издадени превозни 

билети за транспортиране на добита дървесина извън горските територии. 
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Продължава непрекъснатият контрол на административното обслужване и 

отчетността на приходите в селата на общината, чрез ежемесечен отчет на 

извършваните услуги, изготвян от специалистите в кметствата и от кметските 

наместници до секретаря на общината. Извършените административни услуги в селата 

са общо 1337 бр. С 15 % е увеличен броят на административните услуги „Нотариална 

дейност“, които се предоставят само от кметовете на кметства и кметските наместници.  

Все по-успешно се ползва програмния продукт за местни данъци и такси „Матеус“ 

във всички населени места, с изключение на селата Кестен, Жребево и Стоманево, 

където се ползват ръчно попълвани квитанции. За съжаление, все още понякога има 

проблеми със скоростта на интернет връзката в част от населените места, което създава 

затруднения при събирането им.  

В изпълнение на целта „Подобряване на прозрачността в дейността на 

администрацията и информираността на потребителите чрез нова интернет 

страницата“ през 2022 г. се организира работата за изграждане на федериран портал 

в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни 

услуги на община Девин. Дейностите са планирани съвместно от служители на бившата 

вече Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и определени представители 

на Община Девин. Конфигурирана е инфраструктурата на администрацията за сайта, 

съгласно Инструкции за създаване на нов уебсайт по шаблон. Експерти от ДАЕУ 

консултират определените служители от общината по въпроси, свързани със 

съдържанието и миграцията на текущото съдържание на действащата интернет 

страница, съгласно Инструкция за управление на съдържанието на уебсайт; оказват 

съдействие при работа със системата за управление на съдържание; следят за 

спазването на изискванията за достъпност и разбираемост на съдържанието. Екипът от 

Общинска администрация – Девин изпълнява задачи по оперативното изпълнение, 

създава вътрешна организация за изграждане и администриране на федерирания 

портал в частта за Община Девин; осигурява достъпа до системата за управление на 

съдържанието чрез управление на потребителски имена, пароли, оторизация на 

потребители, работа с данни и други. Определени длъжностни лица управляват 

съдържанието на федерирания портал в частта за Община Девин, в рамките на 

инфраструктурата на ЕПДЕАУ, като публикуват, редактират, премахват, променят и 

актуализират необходимата информация. 

След приключване на дейностите по изграждане на федерирания портал в 

тестова среда ще бъде подписан констативен протокол, който да удостовери 

готовността на федерирания портал за пускане в експлоатация, включително сайта на 

администрацията да бъде достъпен в публичното интернет пространство. От датата на 

подписване на протокола поддръжката на федерирания портал на Община Девин в 

инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги 
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ще се осъществява от експерти на Министерството на електронното управление, а на 

определени служители от Община Девин ще се предоставят съответните права за 

достъп за поддръжка на съдържанието на федерирания портал. Това ще осигури 

изискванията за сигурност на информацията, достъпност и прозрачност на 

дейността на администрацията. 

Успоредно с федерирания портал се поддържа и актуализира информацията на 

действащата интернет страница на Община Девин. Чрез създадената публичност е 

улеснен достъпът до административни услуги и информираността на 

гражданите и бизнеса, повишено е доверието към местната власт. Показател за 

това е и ограниченият брой, в сравнение с минали години, заявления по Закона за 

достъп до обществена информация (ЗДОИ), постъпили през 2022 г. – 14 бр. заявления 

за предоставяне на информация, от които 9 бр. са от граждани и 5 бр. – от фирми и 

професионални сдружения и асоциации. Чрез Платформата за ДОИ са подадени 5 бр. 

заявления, чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) – 1 бр., по 

електронна поща – 8 бр. заявления. 

Благодарение на създадената добра организация и контрол информацията по 

ЗДОИ се предоставя в законоустановения срок. Не е предоставена исканата 

информация по две от заявленията, тъй като тя не е обществена по смисъла на Закона 

за достъп до обществена информация.  

По поставената цел „Осъществяване на ефективна обратната връзка с 

потребителите на услуги за повишаване на доверието им и качеството на 

обслужването.“ са реализирани множество проверки за спазване на сроковете при 

извършване на услугите, анкетирани са граждани, прилаган е метода „таен клиент“.  

Утвърди се ползването на телекомуникационната услуга Free Call, която 

предоставя удобството, гражданите да разговарят безплатно от цял свят с посочен 

телефон за контакт на интернет страницата на общината чрез т.н. зелена слушалка. По 

този начин дори и гражданите, които в момента са в чужбина имат безплатен достъп до 

предлаганите услуги. Разговорите, могат да бъдат записани и съхранявани за да бъдат 

прослушани при нужда. Показва се и географската локация, от където е осъществено 

обаждането. Връзката и всички данни са криптирани и са достъпни единствено за 

служебен достъп с паролата за достъп. Free Call има сертификат за сигурност GeoTrust. 

От изключителна важност за повишаване на доверието и качеството на 

обслужването чрез ефективна обратната връзка с потребителите на услуги е 

измерването и отчитането на удовлетвореността на потребителите от 

административното обслужване. В ЦАО това се извършва чрез поставена кутия, в която 

гражданите пускат оценката си за работата на служителите – „Благодаря за доброто 

обслужване” (Усмихнато човече) и „Обслужването ви е лошо” (Намръщено човече). На 

интернет страницата на общината, в раздел „Административно обслужване“, всяко 
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тримесечие се публикуват резултати от измерената удовлетвореност и веднъж годишно 

се публикува Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на 

административни услуги. През изминалата 2022 г. потребителите, посещаващи ЦАО, 

проявиха голяма активност и в сравнение с предходната година е получена обратна 

връзка от 477 човека повече, което е над три пъти увеличение. Делът на 

положителните оценки също е увеличен с 15%. 

Осъществено е реорганизиране на архивната дейност за пълноценно 

използване на архивохранилищата. За целта започна подреждането на документи в 

трите нови архивохранилища. За създаване на още по-добри условия за дългосрочно 

съхранение и използване на документите, предстоят дейности по разширяване и 

оборудване на още архивни помещения.  

Актуализирана е нормативната уреда за архивната дейност. Въведени са 

нови Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Общинска 

администрация – Девин, Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на 

кметствата и кметските наместници в община Девин и Номенклатура на делата със 

срокове за съхраняване на Общинска администрация – Девин. Постоянно действащата 

експертна комисия организира и участва в окончателна експертиза по ценността на 

документите, създадени от дейността на Община Девин, за периода от 1996 до 2001 г., 

окончателна експертизата по ценността на документите, създадени от дейността на 

Кметство Михалково, за периода от 1993 до 2001 г. и междинна експертиза по 

ценността на документите, създадени от дейността на Община Девин, за периода от 

2002 до 2021 г. Съставени са съответните описи, съхранени и подредени са съответните 

документи с дългосрочен справочен характер, а не подлежащите за запазване са 

описани в акт за унищожаване. Подобрен е редът за съхраняване и използване на 

документите в Община Девин, за което благоприятства и съдействието на отдел 

„Държавен архив“ – Смолян както с методическа помощ, така и с провежданите 

ежегодни обучения на служителите от администрацията, в които тази година предвид 

поставените цели се включиха 15 служители от всички отдели и някои кметства.  

За поддържането на добро ниво на компетентност, знания и умения на 

служителите се ползват разнообразни форми и методи на обучение в Института по 

публична администрация, НСОРБ – Актив, безплатни обучения по проекти на 

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и др. обучаващи 

институции. Администрацията разполага и със собствени обучители по проектите на 

НСОРБ, в лицето на секретаря на общината, началници на отдели и др. Ползва се 

експертизата на кмета на общината като нотариус. 

През 2022 г. в Института по публична администрация са обучени 19 служители 

по 16 теми, във връзка с Киберхигиена при ползване на е-пощи; Дигитална 

компетентност – „Анализ и визуализация на бази данни“, „Защита на личните данни в 
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дигитална среда“, „Организиране на видеоконференции и уебинари“; Електронно 

управление; Нормотворчество и правоприлагане – „Организация на документооборота в 

държавната администрация“, „Прогнозиране на потребности и планиране на обществени 

поръчки“, „Доказателствена стойност на електронния документ“, „Работа с ЦАИС“; 

Публични политики – „Работа с граждани с увреждания“, „Оптимизация на процесите в 

администрацията – техники за по-ефективно и по-ефикасно предоставяне на услугите“, 

„Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти“, „Набори на данни 

с висока стойност“; Управление и лична ефективност – „Стратегии и политики за 

противодействие на рисковете в държавната администрация“, „Интервюто като метод да 

оценяване при подбор на служителите“, „Работа с jobs.government.bg-портал за работа 

в държавната администрация“. 

 

 

От други обучаващи институции са обучени 30 служители по специализирани 

теми за възлагане на обществени поръчки; предоставяне на социални услуги; 

организация, обработка, експертиза и съхранение на документите в общинския архив; 

оспорване на индивидуални административни актове по устройство на територията.  
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Продължи участието на служители от общинската администрация в безплатните 

обучения на НСОРБ по Проект  „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията 

на общинските служители“. През 2022 г. са обучени 29 служители по 6 теми:  

 „Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса“ – 11 служители 

 „Устройство на територията“ – 2 служители 

 „Компетентности и правомощия на общинската данъчна администрация“ – 3 

служители 

 „Правомощия на кметските наместници“ – 7 служители 

 

 „Превенция и управление при кризи-защита от бедствия“ – 4 служители 

 „Предоставяне на социални услуги от общините“ – 2 служители 

Ежедневна е работата и по самообучение и предаване на опита между колегите.  

С грижа и отговорност към непрекъснатото повишаване на знанията, уменията и 

компетентността на работещите в общинската администрация, включително в 

кметствата, се инвестира в хората за постигане на по-добри резултати при реализиране 

на поставените цели за създаване на условия за по-добър живот за гражданите на 

общината. 

Продължава реализирането на целта за толерантно отношение към 

гражданите и техните проблеми, чрез отвореност към проблемите и болките на 

гражданите. Приемните дни на кмета се организират чрез предварително записване и 

подаване на заявление в деловодството или чрез електронната форма, достъпна на 
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интернет страницата на общината, раздел „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“, подраздел 

„Приемни дни“. Както и в предишни години, и през изминалата 2022 г. срещите с 

гражданите не са ограничавани само в рамките на приемния ден, а са се извършвали по 

всяко възможно време. В деловодната система са постъпили 3 броя заявления за 

приемен ден, а реално извършените приемни дни, извън поединичните ежедневни 

срещи на кмета на общината с граждани, са 66 бр.  

Подобрен е диалогът с гражданите и обществеността.  

Намален е с 10 процента броят на постъпилите жалби в общинската 

администрация, в сравнение с 2021 г. През 2022 г. те са 127 бр. и са свързани основно 

с междусъседски спорове, незаконно строителство, определяне на данък смет, бездомни 

животни. На всички е отговорено в срок и са предприети необходимите мерки за 

отстраняване на проблема. 

Регулярно се провеждат и работни срещи с: РУ на МВР, РС „Противопожарна 

безопасност и защита на населението“, Гражданска защита, Общинска ветеринарна 

служба, ХЕИ, Регионална инспекция по околната среда и водите - Смолян, Държавните 

ловни и горски стопанства, Районна здравна инспекция и други. Поддържа се добра 

комуникативна връзка с институциите за превенция и контрол по въпроси и теми, 

съобразно тяхната компетентност.  

През изминалата година кметът на общината, заместник-кметовете, служители на 

общинска администрация продължиха периодичните посещения по населените места в 

общината за провеждане на срещи и разговори, с цел проучване на нагласите и 

условията на живот, както и за решаване на различни социални, битови и жилищни 

проблеми.  

Продължиха и срещите с Обществения съвет, които са изключително важни и 

полезни, тъй като са обратната връзка между населението и общинското ръководство. 

Една от срещите, проведена на 16 септември 2022 г., в заседателната зала на 

общинската администрация, бе с цел проучване нагласите на обществеността във 

връзка с полученото писмо за размисъл на известният наш писател и поет – г-н Емил 

Енчев, в което изразява гражданската си позиция за „човещината, която да 

определи по достойнство почетността на всеки отделен гражданин в нашата 

община“. В предложението си до кмета на общината и председателя на общинския 

съвет, г-н Енчев напомня, че едва ли не става традиция достойни хора от общината да 

се почитат само посмъртно и посочва видни личности, които могат да бъдат почетени 

приживе – хора, дали своя принос за развитието на община Девин. 

Вземайки повод от това предложение, с г-жа Наташа Василева – председател на 

Общински съвет – Девин, проведохме среща с членове на обществените съвети и 

граждани, в присъствието на г-н Енчев. На срещата се обсъди и се допълни 

предложението на г-н Енчев, като се прие радушно инициативата кмета на общината, 
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съгласно изискванията на Наредбата за символиката и отличията на Община Девин, да 

предложи на общинския съвет да присъди званието „Почетен гражданин на град Девин“ 

на видни личности от града.  

Със свое Решение № 159 от 07.10.2022 г., Общински съвет – Девин удостои със 

званието „Почетен гражданин на град Девин“ лицата, както следва: 

1. За изключителен принос за развитието на община Девин: 

- Стефан Ангелов Ашиков (посмъртно)  

- Инж. Стоил Георгиев Кълвачев  

2. За дългогодишна общественополезна дейност: 

- Анастас Димитров Чуртов (посмъртно)  

- Трендафил Киров Трендафилов (посмъртно) 

- Д-р Юлка Владимирова Такева (посмъртно)  

- Д-р Михаил Борисов Калнев 

- Д-р Севделин Антимов Яръмов 

- Д-р Иванка Петрова Михайлова 

- Инж. Стефан Димитров Манолов  

- Манол Димитров Ташков  

Официалната церемония и връчването на Почетен знак с лента на удостоените 

със званието „Почетен гражданин на град Девин“ се извърши на тържествена сесия на 

общинския съвет на 16.12.2022 г.  
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За гарантиране на прозрачност и демократичност при вземане на важни за 

общината решения са провеждани публични обсъждания по общозначими 

приоритетни въпроси и теми, касаещи интересите на населението на общината. 

Проектите за нормативните актове се публикуват на интернет страницата и на Портала 

за обществени консултации, преди внасянето им за приемане от общинския съвет. На 

интернет страницата е обособен раздел и за почетните граждани, където са 

публикувани имената на удостоените, решенията на общинския съвет и доклада на 

съответната комисия, съгласно Наредбата за символиката и отличията на Община 

Девин. 

Всичко това е показателно за неограничената достъпност на гражданите до 

общинското ръководство и стремеж за повишаване на доверието на 

гражданите към общинската администрация. 

Отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“ има непряко 

отношение по всички приоритети. От неговата дейност зависи навременното, точно и 

законосъобразно извършване на дейностите и постигане на положителни резултати.   

Отделът в значителна степен е отговорен за създаване на условия за реализиране на 

целите и приоритетите чрез навременно, вярно и честно отразяване и осъществяване на 

обработване, придвижване и осчетоводяване на финансовите операции. От неговата 

дейност и правилно функциониране зависи по-нататъшната реализация на дейностите, 

извършвани от другите отдели и звена. 

Бюджетът на община Девин за 2022 г. е приет с Решение №50 от 14.04.2022 

г. на Общински съвет гр. Девин. Изпълнението му е в съответствие с изискванията на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и ПМС №31 от 17 март 

2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р. България за 2022 г. 

І. Оценка и анализ на изпълнението на приходната част на бюджета 

Към 31.12.2022 г. в приходната част на бюджета са постъпили средства в размер 

на 27 596 523 лв. в т.ч. наличност по сметка в лева и валута – 8 377 450 лева. 

В структурен аспект изпълнението на отделните елементи на приходната част на 

бюджета към 31.12.2022 г. е както следва: 

1.1. Имуществени и други данъци в размер на 1 002 463 лв. при уточнен план 

1 014 047 лв. или изпълнение 98.86 %, а спрямо първоначалния бюджет изпълнение – 

101.36 % 

1.2. Приходи и доходи от собственост (§24-00) в размер на 361 325 лв. при 

план 377 060 лв. или изпълнение 95.83 %, а спрямо първоначалния бюджет изпълнение 

– 100.76%  

1.3. Общински такси в размер на 1 046 834 лв. при план 1 212 689 лв. или 

изпълнение 86.32%, а спрямо първоначалния бюджет изпълнение – 90.37%. Най-голям 



23 

дял в общинските такси, заемат приходите от такса битови отпадъци. За периода 

събраните суми са в размер на 819 609 лв. при план 978 424 лв. или изпълнение 83.77 

%.  

1.4. Приходи от глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, 

обезщетения и начети (§28-00) – постъпилите средства от глоби, санкции и 

наказателни лихви са в размер на 63 784 лв. при уточнен план 80 000 лв. или 

изпълнение 79.73 %. 

1.5. Други неданъчни приходи (§36-00) – Постъпили са средства в размер на 

181 854 лв. при план 177 465 лв. или изпълнение 102.47% 

1.6. Внесени ДДС и корпоративен данък (§37-00) 

- ДДС – (-74 889) лв., 

- корпоративен данък – (-13 280) лв. 

1.7.Приходите от продажба на нефинансови активи (§40-00) са в размер 

на 86 277 лв. при план 86 277 лв. или изпълнение 100 %.  

1.8.Приходите от концесии са в размер на 294 835 лв. при план 300 000 лв. 

или изпълнение 98.28% 

1.9.Помощи и дарения от страната са в размер на 87 825 лв. 

1.10. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ - към 

31.12.2022 г. по бюджета на община Девин са постъпили средства в размер на             

16 316 326 лв. или с 6 084 831 лв. в повече спрямо първоначално одобрените средства 

със  Закона за държавния бюджет на Р. България за 2022 г.  

От община Девин в ЦБ са възстановени неусвоени целеви средства в размер на          13 

238 лв. 

1.11.Трансфери между бюджети - допълнително по бюджета на община 

Девин под формата на трансфери  са постъпили средства в размер на 5 160 111 лв. и са 

предоставени трансфери на община Доспат за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗОУ – 91 

188 лв. 

1.12 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския 

съюз (нето) – за собствено участие на общината по проекти финансирани от 

Държавен фонд земеделие, за ДДС по проекти финансирани от ДФ «Земеделие»  и 

неверифицирани разходи по оперативни програми са предоставени средства в размер 

на (-368 872) лв. 

1.13. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в 

консолидираната фискална програма – за финансиране на проекти от ПУДООС са 

получени средства в размер на 26 250 лева за: 

- кметство Гьоврен – „Зелена хармония – зона за игри, спорт и отдих” –          

7 500 лв.;  

- кметство Триград – „Природа за здраве и бъдеще” – 7 500 лв.; 
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- изпълнение на проект на ДГ „Изворче” от Национална кампания „Чиста 

Околна Среда” – Обичаме нашата природа и се грижим за нея – 3 750 лв.;  

- изпълнение на проект на ОУ „Пейо Яворов” с. Гьоврен от Национална 

кампания „Чиста Околна Среда” – „Еко хармония” – 2 500 лв.; 

- „Здрави сред чиста природа“ на кметство с.Грохотно – 5 000 лв. 

1.14. Временни безлихвени заеми за изпълнение на проекти по 

оперативни програми – 486 766 лв. 

1.15. Заеми от банки, ПУДООС и други лица в страната – към 31.12.2022г.  

са възстановени средства по ползвани кредити в размер на 579 540 лв. 

Към 31.12.2022 г. общинския дълг на община Девин възлиза на 1 913 143 лв. 

1.16. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове – нето (+/-) в размер на (-93 214) лв. 

1.17 . Друго финансиране – нето (+/-) – 5 760 лв. 

1.18. Остатък в левове и валута от предходен период – 3 710 333 лв. 

1.19. Остатък в левове и валета към края на периода – (-8 377 450) лв. 

2. Разходите за делегирани от държавата дейности, местни дейности и 

дофинансиране са в размер на 19 219 071 лв. или 67.95 % от одобрените разходи по 

бюджета за 2022 г. 

3. Просрочените задължения на община Девин по години са както следва: 

- 2019 г. са в размер на 905 521 лв. 

- 2020 г. са в размер на  477 211 лв.  

- 2021 г. са в размер на  293 008 лв. 

- 2022 г. са в размер на 49 198 лв. 

4. Просрочените вземания по години са като следва: 

- 2019 г. са в размер на 197 352 лв. 

- 2020 г. са в размер на  135 269 лв.  

- 2021 г. са в размер на  113 130 лв. 

- 2022 г. са в размер на 116 137 лв. 

Отчетените дейности представят извършената работата по реализиране на 

приоритета за Нов управленски подход в работата на Общинска администрация 

– Девин. И в последната година от мандата ще се планират мерки за непрекъснато 

подобряване на административното обслужване, с фокус за решаване проблемите на 

гражданите и бизнеса и засилване на гражданско участие за по-добър диалог и 

контрол на дейността ни, в условия на прозрачност и отчетност. 

 

Извод: Поставените задачи по Приоритет I са изпълнени. 



25 

 

 

 

 

 

 

 

II. Реализирани дейности по Приоритет II за 2022 година за постигане на 

стратегическите цели: 

 

За втора поредна година Ковид пандемията даде своето отрицателно въздействие 

върху развитието на туризма, като най-засегнат сектор от икономиката на страната  

вследствие на наложените противоепидемични мерки. 

Наложените ограничения не дадоха възможност да бъдат реализирани всички 

заложени в културния календар събития и мероприятия, както и не позволиха на 

хотелиери и ресторантьори да работят в пълнен сезон и капацитет. 

Въпреки това показателите в този сектор за 2022 г. са със знак плюс. 

 

 

 

 

 

 

 

Поставените задачи за 2022 година бяха: 

 Изработване на стратегия за развитие на туризма; 

 Поставяне на информационни табели на местата за хранене и 

развлечение; 

 Изработване на Наредба за определяне на маршрути до атракционите 

и туристическите обекти и създаване и поддържане на регистър на 

превозвачите, извършващи „Превози с атракционна цел”;  

 Създаване на  партньорства с общини развиващи сходен  туризъм /в 

страната и чужбина/; 

 

Поставени задачи за 2023 година: 

 Стартиране на новата интернет страница на общината. 

 Подобряване на вътрешната организация на работа за по-голяма 

прозрачност и отчетност. 
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Таблица 1 

Години 

 

Прираст в %   

Брой туристи Брой нощувки 

българи чужденци общо българи чужденци общо 

2021 г. 42 612 2 104 44 716 96 138 4 927 101 065 

2022 г. 45 378 4 383 49 761 109 575 16 971 126 546 

Процент прираст 

за 2022 г. 
6,50 % 108,32 % 11,28 % 13,98 % 244,45 % 25,21 % 

 

Видно от изнесените данни в таблица 1, се наблюдава тенденция към 

увеличаване на броя на туристите /българи и чужденци/, посетили Община Девин и 

реализираните нощувки. Броят на туристите, посетили Община Девин, са с 5 045 

повече за 2022 година.  

Същата тенденция се наблюдава и при реализираните нощувки с повишаване от 

25 481 брой нощувки повече за 2022 година. 

                                                                                                                                           Таблица 2 

Години Брой туристи Брой нощувки 

 българи чужденци общо българи чужденци общо 

2020 г. 33 637 1 226 34 863 67 085 3 297 70 382 

2021 г. 42 612 2 104 44 716 96 138 4 927 101 065 

2022 г. 45 378 4 383 49 761 109 575 16 971 126 546 

 

 

Извод: От изнесените данни в таблицата и диаграмите е видно, че има постоянна 

тенденция за увеличаване на туристопотока през последните три години, както от 

страна на български туристи, така също и на чужденци. Това се дължи на редица 

фактори сред които: подобряване на пътната ни инфраструктурата, реклама, чрез 

провеждане на културни мероприятия и участия в изложения, добра комуникация и 

партньорство с хотелиери и ресторантьори, поддържане на зелените площи и чистотата 

в града, изграждане на нови паркоместа. 

27%

35%

38%

Брой туристи

2020 г. 2021 г. 2022 г.

24%

34%

42%

Брой нощувки

2020 г. 2021 г. 2022 г.
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Консултативният съвет по въпросите на туризма проведе две заседания през 

изминалата година. На заседанията се разглеждаха и одобряваха: план-сметката за 

изразходените средства за развитие на туризма за 2021 г., Доклада на председателя на 

КСВТ за изпълнение на дейностите по туризъм за 2021 г., Програма за развитие на 

туризма в община Девин за 2022 г. и проекта на план-сметката на дейностите по 

направления за 2022 г.  Дискутираха се различни предложения, като основното от тях е 

категоричното становище на всички членове на КСВТ да се изработи обща Стратегия за 

развитието на туризма в община Девин. Също така да се работи в посока за разкриване 

на нови екопътеки и реставриране на исторически обекти на територията на цялата 

община. От хотелиерите отново на дневен ред беше поставян въпросът за проблема, 

свързан с доставката на топла минерална вода от извор „Беденски бани до хотелите и 

Аквапарка. Проблемът с температурата и качеството на водата все още търси своето 

трайно решение. 

През 2022 г. продължиха усилията на общинското ръководство и за ефективно 

стопанисване и управление на природните ресурси на територията на община Девин, 

чрез добра комуникация с бизнеса и браншовите организации, свързани с туризма – 

хотелиери и ресторантьори. Основните въпроси които се дискутираха бяха свързани с  

предложения за изработване на общ маркетинг и реклама на региона за създаване на 

условия за привличане на туристи и гости на региона. 

През 2022 г. на категоризация подлежаха 21 обекта, от които: заведения за 

хранене и развлечения - 12 обекта, места за настаняване – 9 обекта. През 2022 г. на 

регистрация подлежаха  21 обекта, от които: стаи за гости – 13 обекта, апартаменти за 

гости – 8 обекта. Вписване в промяна в обстоятелствата - 1 обект. Прекратяване на 

категория на туристически обект – 7 обекта. Потвърждаване или промяна на 

категорията на туристически обект – 11 обекта. 

Таблица 3 

Места за 
настаняване 

Нови 
категоризации 

за 2021 г. 

Нови 
категоризации 

за 2022 г. 

Нови 
регистрации 

за 2021г 

Нови 
регистрации 

за 2022 г. 

Общо 
категоризирани 
и регистрирани 

обекти към 
31.12.2022г. 

СПА хотели - - - - 4 

Хотели - - - - - 

Семейни хотели 2 4 - - 13 

Къщи за гости 3 5 - - 31 

Стаи за гости - - 25 13 57 

Апартаменти за 

гости 
- - 6 8 15 

Почивна станция - - - - 1 

Вилно селище 1 - - - 1 

Хижи - - - - 2 

Общо: 6 9 31 21 124 
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Наблюдава се тенденция към увеличаване на броя на категоризациите и 

регистрациите за 2022 г. на обекти за настаняване и заведения за хранене и 

развлечения.  

Показателни данни, свързани с развитието на туризма в община Девин са и тези, 

които показват приходите в този сектор. От тях зависи с какви средства ще 

разполагаме, за да подпомагаме сектора и да подобряваме условията и средата за 

развитието на този сектор.  

Реализирани приходи и разходи в сектор туризъм: 

                                                                                                                                             Таблица 4 

Години Приходи от 

категоризации 

Туристически 

данък 

Дарения 

 
 

Преходен 

остатък 

Изразходени 

средства 

2020 г. 2 903 лв. 40 240 лв.  15 304 лв. 74 886,25 лв. 

2021 г. 13 344 лв. 52 064 лв. 5 000 лв. 16 497 лв. 71 483 лв. 

2022 г. 11 632 лв. 64 230 лв.  20 792 лв. 73 336 лв. 

 

 

Извод: Видно от изнесените данни се наблюдава постепенно покачване на приходите 

от туристически данък. 

Съгласно Наредбата за  поддържане и опазване на обществения ред на 

територията на община Девин в Общинска администрация през 2022 г. са подадени 43 

заявления на търговски обекти за работно време, от които 27 са търговските обекти с 

удължено работно време. Общо за 2021 г. и 2022 г. са регистрирани 238 търговски 

обекта с работно време в рамките на  допустимите часове и 46 търговски обекта с 

удължено работно време. Информация за горепосочените регистри е подадена до РУ на 

МВР – Девин за контрол по опазване на обществения ред.  
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Общинският обект „Беденски бани“, който е пряко свързан с туризма в община 

Девин работи целогодишно и продължи да изпълнява своите функции, свързани с 

балнеологията и използването на лечебните свойства на минералните извори. 

Като добър стопанин, Общината продължи да се грижи за доброто материално 

поддържане и хигиенните мерки на обекта, както и контрола по събираемостта на 

приходите от него.  

 

Справка за събраните и отчетени средства от Общински обект „Беденски бани ” за 

периода от 01.11.2015 г. до 31.12.2022 г.:  

№ Приходи Сума в лева 

1. 18.04.2016 г. до 31.12.2016 г. 19 462.04 

2. 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 12 106.00 

3. 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 19 108.64 

4. 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г 19 120.00 

5. 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 8 626.80 

6. 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 37 145.60 

7. 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. 45 930.60 

 Всичко приходи към 31.12.2022 г. 161 499.68 

 

№ Разходи Сума в лева 

1. 2016 г. 12 541.00 

2. 2017 г. 42 623.00 

3. 2018 г. 26 193.00 

4. 2019 г. 22 949.00 

5. 2020 г. 24 632.00 

6. 2021 г. 34 312.00 

7. 2022 г. 31 711.00 

 Всичко разходи към 31.12.2022 г. 194 961.00 
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Извод: От посочените справки в таблиците и диаграмата е видно, че 

продължава тенденцията за покачване на приходите от общински обект – 

общинска баня „Беденски бани“ и намаляване на разходите. 

Във връзка с достъпа на посетители до услуги, свързани с туризъм на обекта 

„Беденски бани“ бяха отдадени терени по наем. Към момента там се предлагат масажи и 

хранителни стоки.  

Приходите от наемите за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. са както следва: 

№ Фирма Наем в лева 

1 „Влади СПА“ 216,00 лв. 

2 „Влади СПА“ 100,80 лв. 

3 „Сълзите на Орфей“ 792,00 лв. 

4 Моника Кичукова 192,00 лв. 

5 „Адвент“ 342,00 лв. 

 Общо:  1 642,80 лв. 

През последните няколко години Община Девин се превърна в желана 

туристическа дестинация както за български, така и за чуждестранни туристи. Една 

част от тях са любители на балнео и спа туризма и посещават град Девин и общината, с 

цел използване на лечебните свойства на термалните извори. Друга част от туристите 

обаче, планират своята почивка в Девин, за да се насладят на природата и да посетят 

атракционите в региона. За разнообразяване на техния престой местни предприемачи 

осъществяват разходка с джип до съответния атракцион или туристически обект. 

Продължава да стои нерешен въпросът с превозвачите на туристи до 

туристическите обекти с атракционна цел поради липсата на законодателни промени в 

Закона за автомобилните превози и Закона за движение по пътищата.  

По предложение на кмета на село Беден Христина Христова и д-р Буков, бяха 

изработени и поставени указателни /насочващи/ табели към исторически обект – 
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крепост Беаднос, находящ се в землището на Беден, с което се цели привличане на 

туристи и запазване и съхраняване на историческите обекти на територията на 

Общината. 

В периода от 24 -25 февруари 2022 г. Община Девин взе участие в 38-то 

Международното туристическо изложение „Ваканция & СПА Експо“ в София, 

проведено през месец март под патронажа на Министерство на туризма. Организатор на 

събитието беше Прим Експо и протича под надслов „Да се върнем към нормалното!“. 

Община Девин участва в щанда на туристически район ”Родопи”, в който е 

включена при туристическото райониране на страната. 

В престижното мероприятие, служители на общината представиха възможностите за 

развитие на разнообразните форми на туризъм, напредъка на балнеологичните 

центрове, местата за настаняване, съчетани с културно-историческото наследство на 

града и съседните общини.  

През дните на изложението община Девин успя да покаже, че е привлекателна и 

вълнуваща туристическа дестинация. На посетителите се раздадоха рекламни 

материали - брошури, книги и каталози, както и минерална вода с марките „Девин”, 

„Балдаран” и „Михалково”. 
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Една изключителна награда също прослави община Девин през 2022 г. - 

Наградата на Националната кампания "Чудесата на България". Тя беше връчена 

заради най-новата атракция - двутонен каменен вълк изработен по предложение на 

кмета Здравко Иванов и поставен на най-високата панорамна площадка на територията 

на Балканския полуостров в местността „Вълчи камък“ в землището на село Гьоврен. 

Призът бе връчен от Небие Кабак,  зам.-председател на Комисията по туризъм в 

парламента  на тържествена церемония   в столичният Гранд хотел "Милениум“. 

В мотивите за наградата се отбелязва, че снимките на най-новата атракция на 

територията на Община Девин са се радвали на голям интерес в социалните мрежи и се 

превърнала в любима дестинация на български и чуждестранни туристи това лято. 

Организаторите изтъкват още, че грамадният каменен вълк на върха, който се намира 

на 1650 метра над морското равнище припомня стара легенда. Според нея, навремето 

звярът нападал стотици стада, а когато го хванали, овчарите го хвърлили от върха. 

Воят му пронизал с такава сила склоновете, че отеква и до днес. 

От своя страна искам да благодаря за тази награда, като изтъкна и заслугите на 

младите момчета от Гьоврен, създали Туристическо дружество „Зелена Долина“ и  

реализирането на тази туристическа дестинация през 2012 г., която да популяризира 

нашия регион. Работата на това туристическо дружество е пример за добра практика, 

показвайки как трябва да се работи за привличане на туристи и развитието на туризма. 
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През изминалата 2022 година се проведоха следните по-значими събития, 

свързани с развитието на туризма в община Девин: 

 През месец юли /9 юли/ беше организиран първият  Кулинарен фестивал 

“Царството на пъстървата“ с разнообразна атрактивна програма. Целта беше да се 

подобри и повиши туристическият интерес към общината и да се популяризират 

кулинарните възможности за приготвяне на рибни ястия.  
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Организатор на събитието е МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат”, 

съвместно със сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“,      

гр. Девин. 

Фестивалът стартира със състезание по риболов и естествена стръв за деца и 

юноши на река Девинска с участието на 40 състезатели и продължи с дегустация на 

традиционни рибни ястия и специалитети.  

В състезанието третото място зае 6-годишната Едже Исова от с. Фотиново. За 1 

час тя успя да улови 11 пъстърви. Пред нея, на второ място се класира Денис Ахмед от 

с. Грохотно с 24 уловени пъстърви. Първо място отвоюва, като улови няколко пъстърви 

повече Борислав Калчищаров. При юношите пръв се класира Деян Сакалийски. 

Всичката уловена риба бе пусната обратно в реката. На Девинска река 

риболовът от юли 2021 г. е в режим „Хвани – пусни”. Децата участваха при зари-

бяването с пъстърва на река Девинска, а после се включиха и в кулинарното шоу в 

ролята на дегустатори. 

В рамките на фестивала на площад „Игор Юруков“ в Девин бяха представени 

щандове с продукти на рибопроизводителите на територията на рибарската общност 

„Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат”. Участниците и гостите на фестивала 

заедно дегустираха специално приготвените традиционни рибни ястия и специалитети, 

характерни за територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат”. 

Излъчен би и документален филм за местната инициативна рибарска група „Високи 

Западни Родопи Батак Девин Доспат”. Фестивалната програма на фестивал „Царството 

на пъстървата” завърши с впечатляващ концертна Влади Ампов – Графа. 

Сред гостите на фестивала присъстваха директорът на дирекция „Морско дело и 

рибарство” Стоян Котов и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по 

рибарство и аквакултури Христо Панайотов. 
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 От 29 до 31 юли се проведе традиционният фестивал в село Триград „Орфически 

мистерии“, което е едно от най-интересните събития в Родопите и което събира хиляди 

туристи, за да видят обреди и ритуали характерни за населеното място  и да почустват 

магията на Родопа планина. Тази година на фестивала се прожектира и филма 

„Бягство“, на режисьора Виктор сниман на едно от най-високите родопски села в 

България – Чамла. 

Туристите станаха свидетели на пресъздаването на легендата за Дяволското 

гърло, свързана с любовта Орфей и Евредика. Програмата беше изпъстрена с много 

народни обичаи и впечатли гостите с изпълненията на танцовите групи  от ансамблите 

„Багри“, „Ягодина„, „Змеица“ ,ТС„Празник“, ТФ „Фолк палитра“„Гайтан“, ФА „Магия от 

Пирина“, Гайдари – група на Аделина Чолакова, Костадин Петров и оркестър „Унисон“ с 

ръководител Илия Ганев, с огненото шоу на „Masters of the dance“ , а в по-късните 

часове и с рок групата на „Black rose“. 

Спонсори и организатори на фестивала „Орфически мистерии“ 2022 г. бяха 

Кметство Триград и кмета Емил Гогушев, кмета на Община Девин Здравко Иванов, ЗК 

Евроинс, ТД „Орфей 1970“ – Девин, което стопансва пещера „Дяволското гърло“ и със 

съдействието на БТС, бистро Мечките, вила Чобака, ТРИИБРИЯ, Лъчезар Давидов, 

Мария и Чавдар Стойчеви. 
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 На 12 и на 13 август, с богата фолклорна програма беше отбелязан Празникът 

на гр.Девин и минералната вода. Основно в програмата беше залегнала богата 

фолклорна програма с участието на местни читалищни групи и народни певци, както и 

организирани забавления за деца и състезания по плуване и футбол. 

 

 

https://www.radiovox.bg/radio/
https://www.radiovox.bg/radio/
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 По повод празника на Девин и минералната вода посрещнахме гости от Турция - 

представители на Община Нилюфер, водена от кмета Тургай Ердем.  

Делегацията от Република Турция бе посрещната в сградата на общинската 

администрация от кметът Здравко Иванов, председателят на Общински съвет Наташа 

Василева и зам.-кмета Николай Юруков. В групата на гостите бяха още зам.-кметовете 

на Община Нилюфер  Зафер Йълдъз и Адем Вурал, както общински съветници и 

служители, представители на бизнеса и др.  

Запознахме накратко гостите с особеностите на региона, както и природните 

дадености, като подчертахме, че на територията на общината има 5 лековити извора, а 

този в Беденски  бани е с най-добри показатели,  и че в града ни се развива 

балнеолечението, леката промишленост и различните видове туризъм, между които  е и 

ловният. Не пропуснахме да отбележим и добрите качества на бутилираната минерална 

вода с марката „Девин“, която се радва на голям интерес в страната и чужбина, която 

се изнася и в Америка. 

От своя страна  Тургай Ердем също разказа за своята община, като обясни, че тя 

е свързана с Бурса и се води голям административен район с около 518 000 жители.  

На територията на общината им има действащи 9 големи предприятия в 

различните сфери, между които са автомобилостроенето, текстилната  индустрия и др. 
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Стана още ясно, че Община Нилюфер е побратимена с Община Ардино и поводът 

за посещението на делегацията  в Република България е именно празникът на града от 

Западните Родопи.  

Последва размяна на подаръци в залата на Община Девин, като ние като 

домакини подарихме сувенир-глухар и ръчно изработена бъклица от местен майстор. 

Гостите получиха и рекламни материали за Девин и района.  
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III. Реализирани дейности по Приоритет III за постигане на стратегическите 

цели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставени задачи за 2023 година: 

 Изработване на Стратегия за развитие на туризма; 

 Поставяне на информационни табели на местата за хранене и 

развлечение; 

 Изработване на общ маркетинг и реклама на региона;  

 Създаване на  партньорства с общини развиващи сходен  туризъм /в 

страната и чужбина/; 

 

 

Поставените задачи за 2022 година бяха: 

 изграждане на паркинг в град Девин; 

 основен ремонт на Детско отделение в МБАЛ Девин ЕАД; 

 проектиране на довеждащи водопроводи, общински пътища по 

населени места; 

 изграждане на спортни и детски площадки по населени места; 
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3.1. Строителство.  

Възложени и завършени обекти от Община Девин през 2022 г. 

Изпълнението на инвестиционната програма на общината, включваща 

поименните списъци за капиталови разходи и текущ ремонт, бе основната цел на отдел 

“Устройство на територията, икономиката и общинската собственост” през годината. 

Постигнатите резултати от дейността на отдела са в пряка връзка с изпълнението на 

приоритет III от управленската програма. В тази връзка, експертите от отдела изготвят 

технически задания, участват в провеждане на процедури и упражняват инвеститорски 

контрол при реализацията на сключените договори за обектите от инвестиционната 

програма. 

През изминалата година бяха реализирани следните обекти: 

3.1.1.Завършени обекти 

гр. Девин 

1. Приключи санирането на поредните блокове в община Девин 

На 3 февруари 2022 година се проведе събитие за откриване на обектите на 

интервенция по проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на 

територията на община Девин”, финансирани от Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020. Това са жилищен блок „Кольо Фичето” No1 и 

жилищен блок „Кольо Фичето” No2, на които бяха въведени енергоефективни мерки, 

финансирани по Договор за безвъзмездна финансова помощ NoBG16RFOP001-2.002-

0040-С01, процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните 

райони-2” на обща стойност 1 007 657.30 лева. След извършване на строително-

монтажните работи в двете сгради, е постигната енергийна ефективност клас "С". 
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2. „Изграждане на подпорна стена в УПИ I – Гробищен парк“, кв. 1, 

местност Забрал, гр. Девин. Сключен е договор №Д-72 от 14.02.2022г. Проекта е 

одобрен на 16.03.2022г. Строителството е завършено на 01.08.2022 г. и въведен в 

експлоатация на 14.12.2022 г. Стойността на обекта е 259 140,00 лв. с ДДС. 

 

3. „Ремонт на покрива на сградата на Общинска администрация, гр. 

Девин“. Договор за Инженеринг(проектиране, СМР и авторски надзор) №Д-282 от 

27.07.2022 г. на стойност 198 660,00 лв. с ДДС. Проекта е одобрен на 28.09.2022 г. 

Строително монтажните работи започват на 05.10.2022 г. и приключват на 25.11.2022 г. 

Обекта е въведен в експлоатация на 06.12.2022 г. 
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4. Основен ремонт на част от улици „Шина Андреева“, „Равня“, 

„Шипка“, „Слави Кацаров“ и прилежащата им инфраструктура, гр. Девин – 

Етап I - ул. „Шина Андреева“ от о.т.497, през о.т. 495 до о.т.494, ул. „Равня“ от 

о.т. 495 до о.т. 490, ул. „Шипка“ от о.т. 490 през о.т. 487, о.т. 465, о.т. 466 до 

о.т.470 и ул. „Слави Кацаров“ от о.т. 1774, през о.т. 464 до о.т. 465“. Сключен е 

договор №Д-331/30.08.2022 г. с изпълнител ИСА 2000 на стойност 853 380,56 лв. с 

ДДС. Средствата са отпуснати с ПМС. Обекта е започнат на 05.09.2022 г. и завършен 

през месец Ноември 2022 г. 
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5. Изграждане на кът за наблюдение и отдих на река Девинска и закупуване 

на оборудване за изпълнение на доброволчески инициативи за почистване на река 

Девинска и язовир „Цанков Камък”. Договор № BG14MFOP001-4.031-0002 / 

25.01.2021 г., по програма за морско дело и рибарство, на стойност 97 771,26 лв. 

Обекта е приключил на 18.07.2022 г. 

 

6. Изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река 

Девинска. Договор № BG14MFOP001-4.075-0002 / 23.04.2021 г., по програма за 

морско дело и рибарство, на стойност 146 678,94 лв. Обекта е приключил на 

20.04.2022 г. 
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7. Обновяване на кът за отдих “Стария пазар“. Договор № BG14MFOP001-

4.064-0008 / 24.11.2021 г., по програма за морско дело и рибарство, на стойност 94 

839,04 лв. Обекта е приключил на 14.09.2022 г.  
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8. Ремонт на външна канализация на МБАЛ – гр. Девин. Изградена е нова  

външна канализационна инсталация. Предвидените средства са по целевата капиталова 

субсидия на община Девин. Проекта е започнат на 10.11.2022 г. Приключили 

строително –монтажните работи но 08.07.2022 г. с акт №15. Очаква се държавна 

приемателна комисия. 
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9.  Рехабилитация и реконструкция на улица Гранит от о.т. 1118 през о.т. 1121 

до о.т. 1124, кв. Настан, гр. Девин. Сключен е договор № Д-227 от 07.06.2021 г. на 

стойност 138 000,00 лв. с ДДС, финансиран по целевата капиталова субсидия на 

община Девин. Строителството е започнато на 02.12.2021 г. и обекта е въведен в 

експлоатация на 21.06.2022 г. 
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10. Изграждане на паркинг в УПИ І, кв.58, ПИ 20465.504.1509 по ПУП на гр. 

Девин. Сключен договор № Д-228 / 07.06.2021 г. с изпълнител. Проекта е 

приключил на 21.05.2022 г. и е въведен в експлоатация. 
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11.  Изпълнени са строително монтажни работи за „Текущ ремонт на III-ти 

етаж на сградата на Общинска администрация, гр. Девин“. Сключен е договор с 

изпълнител ВИ СИ ЕЙЧ ЕООД. Ремонта е завършен. 
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с. Лясково 

12. Основен ремонт на улица в село Лясково от о.т.42. до от.77А, община 

Девин. Сключен е договор  № Д-297 от 08.08.2022 г. на стойност 118 152,00 лв. с 

ДДС, финансиран от капиталовата програма на Община Девин. Изпълнението на обекта 

е завършено и прието с Акт обр. 15 на 14.12.2022 г. Предстои въвеждане в 

експлоатация. 
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13. Изпълнени са строително монтажни работи за „Текущ ремонт на 

помещения в сградата на читалището на с. Лясково. Сключен е Договор № Д-

308/18.08.2022 г. на стойност 15 960,00 лв. с ДДС. 

 

с. Триград 

14. „Ремонтно-възстановителни работи за укрепване на общински път 

Тешел-Триград“ – ЕТАП 1 „Неотложно-възстановителни работи за трайно 

възстановяване на общински път SML1050/III-197/Тешел-Триград-Кестен от 

км.7+850 до км.7+970. Издадено е разрешение за строеж №40/14.04.2022 г. от 

областния управител. Строително монтажните работи по Договор №Д-84/28.02.2022 г. 

започват на 24.06.2022 г. и приключват с приемане с Акт. обр. 15 на 25.07.2022 г. 

Стойността на договора за инженеринг е 604 943,89 лв. с ДДС. 
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15. „Ремонтно-възстановителни работи за укрепване на общински път 

Тешел-Триград“ – ЕТАП 2 „Неотложно-възстановителни работи за трайно 

възстановяване на общински път SML1050/III-197/Тешел-Триград-Кестен от 

км.7+250 до км.+320“, „Подобект 1: „Изграждане на анкерирана подпорна 

стоманобетонова стена с дължина L=30 м и бетонов банкет с дължина L=10 м“ 

и „Подобект 2: Стабилизиране на откоси с високоякостни мрежи и IBO анкери“. 

Издадено е разрешение за строеж №40/14.04.2022 г. от областния управител. 

Строително монтажните работи по Договор №Д-85/28.02.2022 г. за почват на 

27.04.2022 г. и приключват с приемане с Акт. обр. 15 на 21.07.2022 г. Стойността на 

договора за инженеринг е 873 678,68 лв. с ДДС. 

 

 

16. „Ремонтно-възстановителни работи за укрепване на общински път 

Тешел-Триград“ – ЕТАП 3 „Укрепване на общински път IV-1976-Тешел-Триград, 

в район на пътен тунел при пещера „Дяволското гърло“ в ПИ с идентификатор 

73105.29.563“. Издадено е разрешение за строеж №40/14.04.2022 г. от областния 

управител. Строително монтажните работи по Договор №Д-86/28.02.2022 г. за почват 

на 24.06.2022 г. и приключват с приемане с Акт. обр. 15 на 25.07.2022 г. Стойността на 

договора за инженеринг е 25 440,00 лв. с ДДС. 
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с. Осиково 

17. „Ремонт и рехабилитация на канализация от о.т. 61 до о.т. 64 в с. 

Осиково“. Сключен е договор №Д-141/11.04.2022 г. за инженеринг (проектиране, 

изпълнение на СМР и авторски надзор). Изпълнение на СМР започват на 23.11.2022 г. и 

са приключени с Акт. Обр. 15 на 16.12.2022 г. Предстои провеждане на държавна 

приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване от ДНСК. 
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с. Гьоврен 

 
18. Основен ремонт на стълбище от централен площад до читалище в с. 

Гьоврен. Договор № Д-259 / 07.07.2021 год. е на стойност 51 897,88 лв. с ДДС за 

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР), финансирани от 

капиталовата програма на Община Девин. Строителните дейности започват на 

12.01.2022 г. Обекта е приключен  и въведен в експлоатация на 14.06.2022г. 

 

 

 

3.1.2.Възложени обекти в процес на изпълнение 

гр. Девин 

1. Започнато е изпълнение на основен ремонт на Детско отделение в МБАЛ- гр.           

Девин – ЕТАП I. Одобрен е проект на 31.08.2022 г. Сключен е договор № Д- 

444/31.10.2022 г. на стойност на Етап I – 116 517,49 лв. с ДДС. Строителството е 

започнато на 16.11.2022 г. 
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2. „Изграждане на подпорна стена за укрепване на левия бряг на река 

„Въча“ и улица „Старо село“ между о.с.1192 и о.т.1195. Сключен е договор с 

изпълнител №Д-228/16.06.2022 г. проекта е одобрен на 16.11.2022 г. Стойността по 

договор е 1 334 880,00 лв. с ДДС. Строителството е започнато на 13.12.2022 г. 

 

с. Беден 

3. „Пристрояване на обслужващо помещение към съществуваща сграда 

– читалище, в УПИ VIII, кв. 12, с. Беден“. Сключен е договор №Д-270/15.07.2022 г. 

за инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) на стойност 

15 960,00 лв. с ДДС. Обектът е в процес на изпълнение. 

 

3.1.3.Обекти, за които има сключени договори и чийто изпълнение предстои: 

с. Лясково 

1. Изграждане на линейни отводнителни шахти по главна улица, от О.Т.77а до 

О.Т.3 с. Лясково. Предстои изпълнение на поръчката, финансирана по целевата 

капиталова субсидия на община Девин. 

гр. Девин 

2. Възстановяване на мост, ПИ 20465.506.413, УПИ VIII, кв. 131, кв. 

Настан ,ул. „Малина“ от о.т. 888 до о.т. 890 –град Девин, област Смолян. Проекта е 

на етап съгласуване, предстои издаване на разрешително за строеж. 

3. Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. 

„Георги Димитров“ между о.т. 858 и о.т. 859, кв. Настан, град Девин. Проекта е 

на етап съгласуване, предстои издаване на разрешително за строеж.  

Въпреки трудната година, изпълнена с политическа, икономическа и здравна 

криза, успяхме да реализираме голяма част от предвидените в капиталовата програма 

дейности, включително и такива, които вазникнаха извънредно поради бедствия и 

аварии, какъвто беше случая с пътя Тешел – Триград. 

Основните трудности, с които се сблъскахме, бяха свързани с тромавата 

държавна администрация и последствията от резкия скок в цените на строителните 

материали и от забавянията в доставките за изпълнителите. 

Усилията на Общинското ръководство бяха насочени за преодоляване на всички 

проблеми в различните населени места на територията на община Девин и заедно с 

общинска администрация положиха огромни усилия, за да се справят с всяко 

предизвикателство.  

Проведохме многократни срещи в МРРБ, АПИ, Министерство на финансите, 

Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, Държавен фонд „Земеделие“  и 

Фонд „ФЛАГ“, за да настояваме да се решат редица проблеми и наши намерения, 



63 

свързани с инфраструктурата, благоустройството и подобряване на живота на хората по 

населени места. Всяко населено място в община Девин има своята специфика и се 

работи без пристрастия по разрешаването на всички наболели проблемите, свързани с 

улици, водопроводи, и др.  

Най-важните поставени теми и проблеми, за които се постигнаха успехи, 

бяха: 

 Поставен многократно въпросът пред МРРБ за финансиране на цялостна 

рехабилитация на водопреносната мрежа в картал Настан. 

Мотиви: Водопреносната мрежа в квартал Настан е силно износена и 

компрометирана и влошава качеството на водата. Жителите на квартала дълги години 

поставят този проблем пред всички институции и очакват подкрепа и решаване на 

проблема. 

На 26.10.2022 г. подписахме споразумение с Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството за финансиране на ремонта на 

водопровода в Настан, като с предвидените 2 792 489 лв. средства ще започне 

изпълнение на дейностите за обект "Изграждане, реконструкция и рехабилитация на 

външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин - 

епап I".  

С осигуряването на тези средствата се постигна един голям успех, който ще 

разреши един от основните проблеми на жителите на Настан, свързан с водопровода.  

Ще се търси и допълнително финансиране и за втория етап и съответно цялостната 

рехабилитация на водопровода в квартала. 
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 Поставен проблем пред АПИ, МФ и МРРБ за основен ремонт па пътя Чуруково 

- Михалково – с настояване за извършването на цялостен ремонт на пътя с. Чуруково – 

с.Михалково.  

Мотиви: Достъпът до населеното място е изключително затруднен, а движение 

по него може да се осъществява само с високо проходими автомобили. За проблема с 

лошият път в Общинска администрация – Девин са постъпвали нееднократно докладни 

записки от кметския наместник на с. Чуруково, придружени с подписка на жителите от 

селото, с молба за съдействие от общинския кмет за разрешаването му. 

Въпросната пътна отсечка е включена в проекта на Пътната агенция за 

ремонти на републикански пътища за настоящата година!  

 Пред АПИ изразихме и подкрепихме реализирането на предвиденият ремонт 

на пътя Девин-Борино-Доспат-Гоце Делчев. Мотиви: ще се подобри междуобщинската 

инфрастуктура. 

 Входирахме седем проекта на обща стойност над 30 млн.лв.  в МРРБ, които 

касаят редица наболели проблеми на различните населени места на територията на 

общината. Разработени и внесени са проекти за водопроводите на кв. „Настан“ - 6 701 

974,40 лв., с. Брезе - 4 159 725,19 лв., с. Беден – 4 264 069,46 лв. , с. Михалково – 1 

475 017,81 лв. и с. Осиково – 2 163 555,32 лв. Входирани са и проектите за пътните 

отсечки до с. Кестен - 745 925,63 лв. и до с. Селча - 11 283 750,00 лв. 
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Именно тези внесени проекти и желанието на общинското ръководство да реши 

всички проблеми по населени места продиктува нашето стратегическото решение за 

поемане на дългосрочен дълг за финансиране на технически проекти за ремонт на 

пътища и водопроводи.  

По мое предложение Общински съвет – Девин с Решение №119 от 10.08.2022 г.  

одобри поемането на дългосрочен общински дълг под формата на дългосрочен кредит в 

размер на 600 000 лева за финансиране изготвянето на технически инвестиционни 

проекти за ремонт на различни пътни отсечки и водопроводи на територията на 

различните населени места. Заложените средства за изготвяне на проекти са за пътните 

отсечки, водещи към селата Брезе, Гьоврен, Кестен,Триград, Жребово, Водни пад, 

Селча, Осиково и Беден, както и връзката на община Девин с община Батак. Става 

въпрос за пътя от Селча в посока Фотиново.  

Освен това се предвижда и проектиране на водопроводи, които се нуждаят от основен 

ремонт в Брезе, Михалково и Селча. 

Мотиви: Община Девин да има проектна готовност и при възможност за 

финансиране по различни програми и/или от Министерски съвет да се реагира 

своевременно, което ще позволи решаването на наболели проблеми в различните 

населени места на територията на общината.  

 Основен ремонт на Централна градска част /площад/ кв.Настан - първи етап 

със средства от общинския бюджет. 

 Централна улица „Лиляна Димитрова“, кв. Настан – със средства от Програма 

за развитие на селските райони. 

Мотиви: Да се извърши основен ремонт, който да преобрази значително центъра 

на квартала и да подобри значително една от главните улици в населеното място. След 

реализирането на проектите, Настан ще има много красив и приветлив център, какъвто 

заслужават жителите. За ул. „Лиляна Димитрова“ е предвидено асфалтиране и 

изработване на отводнителна система, тъй като такава на този етап няма и при всеки 

по-голям дъжд има проблеми.  

 Проведени многобройни срещи в Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към МС за преодоляване на последствията от бедствия и 

аварии  за спешно възстановяване на пътя Тешел-Триград. Пътната връзка е въстановена на 

етапи.  

Финансовата помощ от МКВП към МС за 2022 г. е в размер на 4 872 993,12 лева. 

Основно предизвикателство пред общинското ръководство за 2023 г. е 

започването на работа по предвидените и заложени в капиталовата програма дейности. 

Важно предизвикателство за годината е и възползването в максимална степен от 

възможностите, които ще предостави за българските общини Плана за възстановяване и 

устойчивост.  
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През годината бяха одобрени 37 броя подробни устройствени планове /ПУП/и 

допуснати за изработване 46 броя. 

През 2022 г. са издадени 50 броя разрешения за строеж по одобрени 

инвестиционни 

проекти, както следва: 

 За общински обекти – 12 бр. 

 За производствени обекти – 12 бр. 

 За обществено обслужване – 3 бр. 

 За жилищни сгради, реконструкции, преустройства, допълващо застрояване 

и други – 23 бр. 

Извършени са всички технически услуги, постъпили по заявления и искания на 

граждани, в срок.  

Динамиката в техническите услуги е следната: 

Технически услуги 

 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Одобрени инвестиционни проекти 

 

29 46 50 

Издадени строителни разрешения 

 

29 46 50 

Издадени визи за проектиране 

 

22 54 47 

Проведени заседания на ОЕСУТ 

 

14 15 16 

Взети решения от ОЕСУТ 

 

120 150 142 

Одобрени устройствени проекти 

 

31 41 37 

Издадени разрешения (предписания) 

за изработване на ПУП 

26 30 46 

Издадени скици 

 

241 323 348 

Издадени удостоверения за въвеждане 

в експлоатация на строежи 

26 37 23 

Освидетелствани сгради по чл. 195 

 

6 3 5 

Извод: Увеличеният брой технически услуги е показателен за подобряване на 

комуникацията с гражданите и адекватният отговор на отдела ТСУ към инвестиционните 

намерения чрез предоставяне на бързи и качествени технически  услуги.  

3.2. Безопасност и сигурност 

„Комисията по безопасност на движението на пътищата“ към община 

Девин проведе едно заседание през 2022 г. и предприе следните мерки за 

повишаване сигурността на безопасността на движение: 

 Поставяне на обезопасителна мантинела на паркинга пред Девин ЕАД и река 

Девинска. 
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 Разяснения относно приетата Наредбата за реда за престой и паркиране на 

пътни превозни средства на територията на община Девин – райониране, 

заплащане и др. 

 Обособена зона за поставяне на зарядно устройство за електромобили на ул. 

„Родопи“ и 2 /два/ броя паркоместа към него. 

 Поставяне на огледало на завоя между стадиона и бунгалата – пътя към 

екопътека „Струилица“. 

 Решен проблем, свързан с безопасността на движение в кв. „Врътлек“ – Трафик 

на МПС – та - Изградена е детска площадка и кът за отдих между речното корито 

на р. Девинска и двата блока с цел разрешаване на проблема с интензивния 

трафик. 

 Поставяне на огледало на подход към блок „Стара планина“, намиращ се на ул. 

„Васил Левски“, гр. Девин. 

 Поставяне на указателни пътни знаци за предупреждение „Възможна е поява на 

домашни животни“ в началото и края на с. Михалково. 

 Възстановяване на съществуващо огледало за завиващите наляво към ул. „Хан 

Аспарух“ и РСПБЗН – гр. Девин. 

 Поставяне на гумиран борд за преминаване на автомобилите от уличната платно 

към тротоара до входа на „Девин“ ЕАД по ул. „Васил Левски“. 

 Поставяне на огледало на кръстовището до трансформатора в с. Грохотно след 

оглед и преценяване на място къде ще се постави. 

 Взе се решение да се определят допълнителни местостоянки в кв. „Врътлек“, кв. 

Настан, кв. „Саята“. 

 Установено неправомерно спиране на автобусите на превозвачите от общинска, 

областна и републиканската пътна мрежа и взето решение за уведомяване на 

Автомобилна администрация – гр. Смолян, както и Кметове на общ. Доспат, общ. 

Борино и общ. Смолян за предприемане на мерки.  

 За улеснение на туристите и в интерес на гражданите продължи поставянето на 

информационни табели на улиците в град Девин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставени задачи за 2023 година: 

 изграждане на нов център в кв.Настан; 

 подмяна на водопроводната система в кв. Настан; 

 проектиране и изграждане на довеждащи водопроводи, 

общински пътища по населени места; 

 изграждане на спортни и детски площадки по населени места; 
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IV. Реализирани дейности по Приоритет IV за постигане на стратегическите 

цели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Здравеопазване 

Здравеопазването в община Девин се осигурява от: 

Доболничната помощ, състояща се от 7 индивидуални лекарски и 10 

стоматологични практики, сключили договор с Районна здравноосигурителна каса - 

Смолян (РЗОК) за работа по Националния рамков договор. Обслужва се населението от 

всички населени места на територията на общината. 

Извънболничното обслужване състоящо се от: 

 МЦ Девин ЕООД – Девин, включващ 11 кабинета, работещи по договор с 

НЗОК; 

 МЦ Б и С МЕДИКЪЛС ООД – физикална и рехабилитационна медицина, 

вътрешни болести; 

 Индивидуални практики – 5 специализирани медицински практики по очни 

болести, кожни и венерически болести, ендокринология и болести на обмяната, детски 

болести, съдова хирургия; 

 10 медицински сестри, обслужващи детското здравеопазване в детските 

градини и училища; 

Болничното обслужване се осъществява от "Многопрофилна болница за 

активно лечение" ( МБАЛ ) ЕАД - гр. Девин. Тя е със статут на Районна болница и 

обслужва населението на общините Девин, Борино и Доспат. Разполага със седем 

отделения –  отделение по детски болести, отделение по вътрешни болести, отделение 

по хирургични болести, отделение по нервни болести, отделение по гинекологични 

болести, отделение по образна диагностика и клинична лаборатория. 

2022 година беше една от най-успешните години за МБАЛ Девин ЕАД. 

 

Поставените задачи за 2022 година бяха: 

 Подпомагане дейността на МБАЛ Девин ЕАД в кадровата  политика и 

материално-техническото обезпечаване; 

 Активна политика по програми за социална заетост; 

 Подпомагане на деца и възрастни в неравностойно положение; 

 Активна дейност за подпомагане и подкрепа на трайно безработни 

лица; 
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Тя ще бъде запомнена като годината, в която беше решен един от най-тежките й 

проблеми – финансовите задължения към фирми – доставчици на услуги, консумативи и 

лекарства, и към НАП, които дълги години затрудняваха дейността на лечебното 

заведение и пречеха на нормалното финансово функциониране. 

В решаването на този проблем активното участие взеха както общинското 

ръководство – кмет, заместник кметове, така също и председател на Общински съвет и 

общински съветници. 

Проведоха се многократни срещи с Министъра на финансите и Заместник-

министъра на финансите и след техните консултации се реши дългогодишния казус със 

задълженията на МБАЛ Девин ЕАД към НАП и към Община Девин. 

С Решение № 207 от 23.12.2022 г.  на Общински съвет – Девин се увеличи 

капитала на МБАЛ Девин ЕАД от 890 000 лв. на 1 770 000 лв. с издаването на нови 

поименни 88 000 акции с номинал 10 лв. всяка, представляваща стойността на 

предоставените от бюджета на Община Девин средства за финансово оздравяване на 

лечебното заведение. С това решение се сложи край на задълженията на лечебното 

заведение към общината. 

Приключи и казусът със задълженията към фирма „Анри-64“, като бяха 

погасени всички останали средства към фирмата. В знак на благодарност доц. д-р 

Андрей Кехайов, собственик на фирма „Анри-64“, направи мащабно дарение за 

болницата в Девин, детските градини и училищата в общината.  

За нуждите на МБАЛ – Девин бяха дарени 5 специализирани болнични легла от 

ново поколение, 200 предпазни маски за лице с висока защита, стерилизатор, 10 брой 

хирургични сета, 50 литра дезинфектант и 100 броя банки с физиологичен разтвор на 

Натриев хлорид. 

За нуждите на детските градини и училищата в община Девин бяха дарени 7 

лаптопа, бяла интерактивна дъска и професионална копирна машина. 

По данни на дарителя, стойността му възлиза на 50 150 лв. 
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Финансовата стабилност на болницата даде възможност на изпълнителния 

директор да разплати главницата към НАП в размер на 80 000 лв. и да подпише 

споразумение за разсрочено плащане на лихвите в размер на 143 000 лв. , с което се 

слага край на старите задължения на лечебното заведение. 

Голям успех за кадровото обезпечаване на болницата със специалисти по 

здравни грижи и лекари има и завършената процедура по акредитация на лечебното 

заведение, с което се дава възможност то да бъде база за обучение и тук на място да се 

обучават здравни кадри. Лечебното заведение получи разрешение то да бъде база за 

обучение на медицински сестри, на лекари със специалност „Клинична лаборатория“ и 

Рентгенолози. 
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С радост трябва да отбележим, че вече разполагаме и с още един местен лекар - 

специалист по нервни болести – д-р Леман Фезова, родом от село Грохотно. 

Специализант към момента още е д-р Кехайова – специалност кардиология. 

Това ни дава надеждата, че с общи усилия ще успеем да обезпечим кадрово 

лечебното заведение и да надграждаме заедно в името на най-ценното - опазване на 

здравето на населението на трите общини и гостите ни. 

МБАЛ Девин ЕАД продължи да изпълнява своите функции и задължения, като 

единствена общинска болница в западния край на област Смолян, която обслужва три 

общини – Девин, Борино и Доспат да лекува болните с Ковид инфекцията. Броят на 

леглата, определени за лечение на леки до средно тежки случаи на заразени с 

коронавирус през различните месеци от годината се сменяше в зависимост от броя на 

случаите, като варираше от 20 до 40 легла. През месец април отпадна задължението на 

лечебното заведение да поддържа Ковид отделение, но въпреки това продължи да 

приема и лекува болни с усложнения от коронавируса. 

За периода от м. януари до м. декември 2022 година през МБАЛ Девин са 

преминали общи 1544 пациента, като 432 пациенти с диагноза – пневмонии, от 

тях 276 случая на доказано наличие на Ковид 19 и 156 случая на бактериални 

пневмонии.  

Проведоха се две заседания на Общинския кризисен щаб, създаден да следи за 

епидемичната обстановка в общината и да координира дейността между институциите 

за борба с разпространението на коронавируса, с цел опазване живота и здравето на 

населението.  

За нуждите на населението през 2022 г. МБАЛ Девин ЕАД се сдоби и с нова 

физиотерапевтична апаратура – т.нар. „Текар апарат“, който има широко приложение в 

областта на физиотерапията, нервните болести  и травми. 

За подобряване на материално-техническата база на общинската болница и 

конкретно за ремонт на Детско отделение през 2022 година започна реализирането на 

проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., „Мерки за справяне с пандемията“ по 

приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“. 

За осъществяването на цялостния ремонт са предвидени средства и от бюджета 

на общината в размер на 100 000 лв. 

Постъпилите дарения за ремонт на Детско отделение са в размер на 21 400 лв. и 

ще бъдат разходвани по предназначение. 

Още една благотворителна акция, свързана с лечебното заведение трогна 

обществеността. Акцията беше осъществена на 12 май, Международният ден на 

сестринството, от Десислава Райтц, родена в град Девин, по професия - медицинска 

сестра, но от 20 години живее и работи в Германия. Госпожа Райтц посвети рождения си 

ден на болницата, като организира благотворително парти, а събраните средства бяха 
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дарени за нуждите на МБАЛ. Инициативата беше подкрепена и от Община Девин и 

кмета Здравко Иванов. 

 

Невероятен пример за подражание и съпричастност към нуждите на лечебното 

заведение дадоха няколко благотворителни акции на ученици от СУ "Христо Ботев", 

гр.Девин и ОУ „Гео Милев“, с.Грохотно, които събраха и дариха капачки в подкрепа на 

болницата в Девин. Акцията е инициирана от самите ученици и е реализирана със 

съдействието на еколога в Община Девин, Нагиян Селим и техни учители.  

В нея се включиха възпитаници от всички паралелки на двете учебни заведения.  

Идеята на учениците е със средствата от тях да се подпомогне дейността на МБАЛ - 

Девин. 
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 Възпитаниците на ОУ „Гео Милев“, село Грохотно не веднъж са трогвали екипа на 

общинската болница с разбични инициативи, но този път ни дадоха своя урок по 

достойно поведение, като дариха своите парични награди, спечелени за талант и 

трудолюбие. 
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Тези изключителни жестове на съпричаствост и на проявена човечност ни дават 

надежда, че расте едно отговорно и високо етично поколение. 

Продължи сътрудничеството между МЦ Девин и общината за успешно 

провеждане на ваксинационния план, видовете ваксини и възможностите за 

ваксиниране срещу Ковид 19.  

Продължи и подкрепата към всички обществени институции, като – читалища, 

кметства, РУ на МВР – Девин, РСПБЗН – Девин, Районен съд и районна прокуратура – 

Девин, училища и детски градини, които бяха подпомагани с лични предпазни средства 

и дезинфектанти за справяне с коронавируса. От служители на общината и доброволци 

се извършваше периодична дезинфекция на обществени места и сгради за 

ограничаване на разпространението на Ковид 19 в периода на висока степен на 

разпространение на вируса през месеците януари – март. 

Доброволческите отряди за доставка на лекарства, хранителни продукти и други 

за възрастни и самотни хора също продължиха дейността си. 

4.2. Социални дейности 

През 2022 година Община Девин беше доставчик на следните социални услуги: 

Социални услуги с местна дейност, финансирани от общинския бюджет: 

 „Детска млечна кухня“ - 13 средно месечен брой потребители. 

 „Топъл обяд“ – 170 потребители. 

Социални услуги – Делегирани от държавата дейности: 

 Център за обществена подкрепа – град Девин, 45 потребители. 

 Специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ – 100 потребители. 

Социални услуги, предоставяни с проектно финансиране: 

 „Патронажна грижа+“ Компонент 1 и Компонент 2 – общо 100 потребители. 

 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин“ - в услугата са 

обхванати общо 483 деца и 460 семейства. 
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Социални услуги с държавно финансиране: 

 „Личен асистент“ – 102 потребители. 

 Регионална програма за заетост на Област Смолян за 2022 г. – 40 

потребители. 

 Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – 8 потребителя. 

 Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ – 2 

потребители. 

 Национална програма „Старт на кариерата“ – 1 лице. 

 Национална програма „Активиране на неактивни“ – 1 лице. 

Други: 

 Проект „Шарена градинка“ - 164 деца, 15 педагогически специалисти и 50 

родителя. 

 

1. Социални услуги „Местна дейност“ : 

1.1. В Детска градина „Изворче“, гр. Девин се предоставя услугата „Детска 

млечна кухня“, като през 2022 г. средния месечен брой потребители е бил 13 деца.  

1.2. Дейността по предоставяне на услугата „Топъл обяд“ е определена с 

Решение №168/22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин като местна дейност, като 

финансирането е осигурено в рамките на Проект: „3.1 - Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19 в община Девин“, финансиран от операция BG05FMOP001-

5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско 

подпомагане на най- нуждаещите се лица, в резултат от инициативата на Европейската 

комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. 

Капацитетът на услугата е 170 потребители, който е бил зает през цялата година. 

Дейностите по проекта са насочени към предоставяне на топъл обяд на уязвими 

лица от община Девин, които поради бедност и продължителна социална изолация в 

условията на криза, в следствие на разпространението на COVID-19 са в затруднение 

сами да осигурят прехраната си. По проекта е осигурен безплатен топъл обяд за 170 

нуждаещи се лица от гр. Девин; с. Грохотно и с. Гьоврен, за периода от 11.01.2021 г. 

до 30.09.2022 г. Проектът е насочен към следните целеви групи: 

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които 

поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и 

неблагоприятно протичане на инфекцията. 

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията 

на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа. 
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3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от 

допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в 

невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. 

2. Социални услуги – Делегирани от държавата дейности: 

2.1. Център за обществена подкрепа – гр. Девин. 

През 2022 г. Центъра е работил средно с 45 потребителя, при утвърден капацитет от 

30. 

2.2. Специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ -  

В началото на 2022 г. утвърдения капацитет беше 36 потребителя. До 

м.Септември в услугата са обхванати 51 потребителя, за които се грижеха 30 лични 

асистенти. След проведени разговори и подадено заявление до изпълнителния директор 

на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.10.2022 г. капацитета беше 

увеличен от 36 на 100 потребителя. Към 31.12.2022 г. броя на  обхванатите 

потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“  са  115 лица от всички 

населени места, от тях жени-87, мъже-28. За тях полагат грижи 70 лични асистенти. 

В обхвата на услугата са следните категории лица:  

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване и които 

нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;  

- деца с трайни увреждания с определена чужда помощ; 

- пълнолетни лица с трайно увреждане с определена чужда помощ. 

3. Социални услуги, предоставяни с проектно финансиране: 

3.1. Социална услуга „Патронажна грижа+“ 

Проект BG05M9OP001-6.002-0144 „Патронажна грижа +“ в община Девин по процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

„Патронажна грижа +“, осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Договор: BG05M9OP001-6.002-

0144-С01 

Период от 01.06.2021 г. до 01.08.2022 г. и от 02.08.2022 г. до 02.02.2023г. 

Размер на средствата 111 410.92 лв., от които 111 410.92 лв. европейско 

финансиране. 

Услугата обхваща: Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от 

самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под 

карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.  

Проект „Патронажна грижа +“ в периода от 01.08.2021 г. до 01.8.2022 г. се 

изпълняваше в две направления и бяха назначени общо 15 лица, от тях 10 домашни 

санитаря, 1 медицинска сестра, 1 диспечер, 1 психолог. Домашните санитари, 

медицинската сестра и диспечера полагаха грижи за 48 потребителя.  
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По второ направление бяха назначени  1 технически сътрудник и 1 хигиенист, с 

цел подпомагане на дейността на Център за обществена подкрепа „Слънчо“ гр. Девин, а 

потребителите на центъра бяха 52 лица /деца/.  

Проект „Патронажна грижа + - Компонент 2“ е продължение на 

„Патронажна грижа+“ за срок от 6 месеца за периода от 02.08.2022 г. и 02.02.2023 г. 

Продължава да се изпълнява и в двете направления със същите назначени лица, като 

за момента потребителите по направление 1 са 40 – 36 продължават от предишния 

проект, а 4 лица са нови потребители на услугата, а по направление 2 в ЦОП 

„Слънчо“ 38 лица/деца/.  

3.2. Проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин“, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване 

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

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

семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски 

умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на 

децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на 

настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността 

на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на 

родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да се ограничи и 

предаването на бедността между поколенията. Изпълнението на предвидените по 

проекта дейности ще даде възможност да се създаде мрежа от интегрирани услуги за 

ранно детско развитие. Предизвикателство пред специалистите през 2022г. бе 

подпомагане на децата и техните семейства при преодоляване на последиците от 

COVID-19 както и създаване на психологическа готовност и нагласа за промяна на 

начина на живот в съответствие със здравните изисквания.  

В рамките на проекта са предоставяни следните услуги: 

 Услуга „Ранна интервенция на уврежданията” 

През отчетния период в услугата са обхванати общо 16 семейства. Осъществени 

са 180 кинезитерапевтични занимания с деца. Организирани и проведени са общо 46 

групови консултации с родители. Проведени са общо 240 психологически консултации с 

децата.  

 Услуга „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с 

увреждания” 

Специалният педагог работи със 6 потребители в услугата. С родителите се 

провеждат ежемесечни индивидуални консултации във връзка с напредъка на децата по 

индивидуалната програма. Тематичните разпределения се подготвят на тримесечен 

период в зависимост от постиженията на децата.  
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 Услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на 

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

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

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

с цел посещаване на детската градина” 

До м. декември 2022 г. в услугата са обхванати общо 483 деца и 460 

семейства. 

Специалистите предоставят индивидуални консултации, както на децата и техните 

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

услугите. 

Обхванати са почти всички представители на уязвимите групи, на които е предоставяна 

правна и здравна консултация по теми, свързани с повишаването на родителския 

капацитет.  

 Услуга „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и 

дейности по превенция на заболяванията” 

През 2022г. са направени общо 220 консултации на деца и техните семейства. 

На потребителите се предоставят индивидуални консултации  за родители и за деца, 

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

работа, графици, информационни материали.  

 Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на 

училищната готовност за децата за равен старт в училище” 

През август на 2022 г. бе предоставена допълнителна педагогическа подкрепа на 

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

един месец децата получаваха чрез кетъринг безплатна храна за закуска и обяд по 

утвърдени менюта. Услугата е изключително високо ценена от родителите и интересът 

към нея е голям. Професионализмът на специалистите допринася за широката 

популярност на услугата. 

4. Социални услуги с държавно финансиране 

4.1. Социална услуга „Личен асистент“, предоставяна по Закона за 

личната помощ. Услугата е предоставяна на 102 лица с трайни увреждания и вид и 

степен на увреждане – с чужда помощ. Средствата за заплати и осигурителни вноски за 

сметка на работодателя за назначения персонал се предоставят от държавния бюджет, 

а оценката на потребностите и направлението за включване в услугата се изготвят от 

Дирекция „Социално подпомагане“ - Девин. 

4.2. Регионална програма за заетост на Област Смолян за 2022 г. 

Осигурена е трудова заетост за 6 месеца на 40 безработни лица от гр. Девин, с. 

Селча, с. Стоманево, с. Осиково, с. Михалково, с. Лясково, с. Брезе, с. Беден с. 

Грохотно,  с. Гьоврен, с. Триград, с. Жребево и с. Кестен. Лицата бяха назначени на 
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длъжност „общ работник“ и „помощник кухня“, като общите работници извършваха 

комунално-битови дейности и опазване и поддържане на околната среда  в съответните 

населени места, а лицата назначени на длъжност помощник кухня участваха във всички 

операции по първична обработка на продуктите за ястия в „топла“ и „студена“ кухня . 

4.3. Национална програма „Помощ за пенсиониране“. През 2022 г. 

продължи изпълнението на Програма „Помощ за пенсиониране“, като осигури заетост 

на 8 (осем) лица на длъжност „Общ работник“ с различна продължителност на 

трудовия договор. От тях  две лица са до 2023 г., а останалите шест са до 2024 г. 

4.4. Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания“ са назначени 2 /две/ лица. Длъжностите на които са назначени са:  

„общ работник” в с. Грохотно с продължителност на договора 2 год., считано от 

16.08.2021 г. и технически сътрудник в ЦПЛР-ОДК гр. Девин, които също е с 

продължителност 2 години, считано от 23.05.2022 г. 

4.5. Национална програма „Старт на кариерата“ е назначено 1 /едно/ лице 

на длъжност младши експерт в Общинска администрация - Девин. Продължителността 

на договора е 1 година, считано от 21.06.2021 г. След приключване на програмата, 

лицето е назначено на работа на щат в структурата на Общинска администрация – 

Девин. 

4.6. Национална програма „Активиране на неактивни“ осигури заетост на 1 

(едно) лице на длъжност „Организатор, обществено полезен труд“ за 30 месеца. 

Основната цел на длъжността е организиране и провеждане на обществено полезен 

труд, полаган от безработни лица в трудоспособна възраст, получаващи социални 

помощи. Дейността се изпълнява на територията на всички населени места на община 

Девин.   

5. Други услуги: 

5.1. На 22.10.2021 г. стартира проект „Шарена градинка“, финансиран от 

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

Изпълнението на проекта приключи през 2022 г. 

Одобрената сума за финансиране на дейностите по проекта е 19 085.00 лв.  

Проектните дейности са насочени към деца, родители и учители от детските 

градини в с.Грохотно, с. Гьоврен и ДГ "Здравец", гр.Девин, като съвместните дейности 

ще се осъществяват в гр.Девин. Основната цел на проекта е реализиране на ефективна 

образователна интеграция и социализация на децата от етническите малцинства на 

територията на община Девин. В дейностите по проекта ще вземат участие 164 деца, 

15 педагогически специалисти и 50 родителя. Планираните дейности са: 

1. Организиране на групи по тематични занимания "Приказки на народите" и 

"Заедно играем "в трите детски градини. 
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2. Организиране на два съвместни мероприятия- спортен празник и 

представяне на драматизация на приказки на народите. 

3. Открит урок по родолюбие и беседа на тема "Толерантност в общуването". 

4. Организиране на две кръгли маси за обмяна на опит и добри практики при 

работата с деца от етническите малцинства. 

Целевите групи по проекта са: 

164 деца от български, турски и ромски етнически произход, възпитаващи се и 

обучаващи се в три детски градини, 15 учители, работещи в детските градини- 

партньори по проекта и 50 родители на децата. 

За реализиране на проектните дейности бяха закупени носии, батути, люлки, 

пейки, шатри и дидактични материали и игри. 

Във връзка с необходимостта за осъществяване на помощ и подкрепа по 

преминаването и пребиваването на лица, напуснали Украйна в резултат на ваенните 

действия там и влезли и останали на територията на община Девин беше сформиран със 

Заповед № РД-09-88 от 23.03.2022 г. на кмета на община Девин Координационен 

кризисен щаб, който да координира и контролира организацията при осигуряване на 

навременна и пълноценна помощ в подкрепа на тези лица.  

През 2022 г. броят на преминалите и временно пребиваващи лица са били 79 

възрастни, от които 29 деца. Настанени са на територията на град Девин и село Триград 

в хотели и къщи за гости. 

Сформираният координационен кризисен щаб е провело едно заседание, след 

което е продължило с координационна дейност, дарителска и информационна 

кампания, индивидуални срещи с управителите на местата за настаняване и 

институциите, свързани с житейските нужди на пребиваващите. Зав сички мероприятия 

и дейности е  публикувана на интернет страницата на община Девин в специална за 

целта секция. 

5.2. Помощи по решение на Комисията към общинска администрация: 

За изминалата 2022 г . с еднократни помощи са разгледани общо 23 заявления, 

от които са одобрени и подпомогнати с парични средства 15 лица от Община Девин, със 

здравословни и битови нужди. За 2 случая общината е поела разходите за превоз на 

покойник с катафалка, ковчег и заплащане на гробари. Средствата, които са отпуснати 

са на обща стойност  2 550  лева.  

През периода от 19.09.2022 г. до  30.09.2022 г. от комисия, сформирана със 

заповед на кмета на общината бяха посетени 41 домове на семейства от град Девин, 

квартал Настан и село Грохотно, които бяха засегнати от проливния дъжд, придружен с 

бурен вятър паднал на 17.09.2022 г. Паралелно със служителите на общината, обход на 

пострадалите домове се извършваше и от служители на Дирекция „Социално 

подпомагане“ – гр. Девин. На пострадалите семейства беше отпусната еднократна 
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помощ, съобразно степента на щетата. Предоставените помощи от страна на Община 

Девин са на обща стойност 8 900 лв.  

5.3. Помощи по решение на Общински съвет – Девин: 

През 2022 г. по становища на ПК по „ЗСПЕ“ са отпуснати 8 500 лв. на 20 човека, 

в т.ч. 3 ученика със социални нужди. 

Със становище на ПК по „ЗСПЕ“ са отпуснати средства в размер на 8 900 лв. на 

35 семейства пострадали при природни бедствия. 

По решения на ОбС – Девин са отпуснати 1 800 лв. на нуждаещи се  и 500 лв. на 

Районно мюфтийство – Смолян. 

Както знаете от отчета от предходната година в началото на мандата ни всеки 

месец част от общинските съветници, заместник-кметовете и част от служителите в 

администрацията отделят от своите заплати. С тези средства се подпомагат социално 

слаби и нуждаещи се наши съграждани. През 2022 г. са събрани 7 300 лв., като с тях 

са подпомогнати: 

 За 2 деца със злокачествени заболявания с по 1 500 лв. – общо 3 000 лв. 

 За погребения на две лица – 700 лв. 

 За 43 лица със социално битови нужди – 2 150 лв. 

 За пострадалите от наводнението хора в община Карлово – 1 450 лв. 

Дарени средства има от представителните на председателя на ОбС – Девин, г-жа 

Наташа Василева и са в размер на 1 778 лв., с които са подпомогнати 60 лица с 

хранителни продукти за празниците Великден, Рамазан Байрам и Коледа.  

Искам да изкажа своята благодарност към тази група общински съветници, 

председателя на Общински съвет, заместник-кметове и служители, които и през 

изминалата година станаха съпричастни към нуждите на нашите съграждани, като ги 

подпомогнаха в трудни за тях моменти.  

С тяхно съдействие и участие бяха организирани следните по-мащабни 

дарителски акции: 

 Благотворителен базар в помощ на Габриела Хаджийчева, който се 

реализира със съдействието на Община Девин. Организатори бяха ЦОП „Слънчо“ в 

подкрепа на 22 – годишната Габриела Хаджийчева. Момичето страда от рядко 

заболяване "Прогресивна мускулна дистрофия" и за лечението й са необходими 80 000 

лв. 
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 Община Девин организира дарителска акция в помощ на пострадалите 

семейства от наводненията в Карловско. За целта бяха създадени кутии за дарения, в 

които всеки с възможност и желание да подкрепи нуждаещите се.  

 Поради непрестанно нарастващите нужди от подкрепа за пострадалото 

население в Украйна, по молба на Украинския Червен кръст, Българският Червен кръст 

обявяви кампания за набиране на материални дарения /дрехи и други за битови нужди 

материали/. Община Девин и БЧК – Девин се включиха в инициативата и организираха 

дарителска кампания в помощ на пострадалото население в Украйна.  

 Организирани бяха няколко благотворителни акции за набиране на средства 

в помощ на Рая Абаджиева, момиче на 13  години с диагноза „Сарком на Юинг“.  

Тази кауза обедини всички деци и възрастни от община Девин. Активно се 

включиха  деца от Средно училище „Христо Ботев“, детските градини „Изворче“ и 

„Здравец“, учениците от Основно училище „Гео Милев“ – с.Грохотно, Център за 

обществена подкрепа – Девин, ЦОП „Слънчо“. 



83 

 

 
 

 

 

 Подобни благотворителни акции се проведоха и за набиране на средства за 

лечението на 10 годишната Никол Томова, от град Девин също със злокачествено 

заболяване. 855 лв. от изложбата и 1 712 лв. от турнира по футбил на малки вратички 

бяха събраните стредства. 

 



84 

 

 



85 

 

 

 

  



86 

Към 31.12.2022 г. жилищният фонд на Община Девин се състои от 31 брой 

апартаменти и 31 броя стаи, в т.ч. 8 апартамента дадени за безвъзмезно ползване на 

МБАЛ Девин ЕАД за жилищни нужди на лекари. В тях са настанени 41 броя лица.  

По мое предложение и с решение №67 от 18.05.2020 г. на Общински съвет – 

Девин беше приет Правилник за отпускане на финансова помощ на семейства и двойки 

с репродуктивни проблеми. За 2022 г. няма постъпили заявления за помощи от този 

тип. 

През 2022 г. са отправени следните коментари, бележки, предложения и 

становища до различни министерства и ведомства: 

1. Предложение до Министъра на труда и социалната политика за обхващане на 

лица от уязвими групи в заетост по национални програми и мерки. 

2. Писмо до Министъра на труда и социалната политика във връзка с 

предложение за промяна на целевите групи на услугата „Топъл обяд“. 

3. Предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане за увеличаване на капацитета на социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“. 

4. Коментари и бележки по проект на Наредба за качеството на социалните 

услуги. 

5. Предложения и коментари по проект на Насоки за кандидатстване по 

процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за 

възстановяване и устойчивост. 

6. Становище по проект на Закона за държавния бюджет 

По много от тях са извършени законодателни промени. Други все още чакат 

своето решение. 

С Решение №188 от 24.11.2022 г. на Общински съвет – Девин бе приет Доклад за 

последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Девин 

за периода 2014 - 2020 г. Целта на доклада е да предоставя цялостен анализ и 

обобщаващи изводи за постигнатото изпълнение на ОПР, тъй като се изготвя след 

изтичането на срока му на действие. Доклада за последваща оценка на изпълнението 

на Общински план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. се извърши в 

изпълнение на ангажиментите на Общинската администрация, съгласно чл. 34, ал 1 от 

Закона за регионалното развитие (ЗРР).  

През 2022 год. е изготвен и приет с Решение на Общински съвет основния 

стратегически документ за планов период 2021-2027 год., а именно План за 

интегрирано развитие на община Девин /ПИРО/. Приоритетите и мерките заложени в 

плана ще се изпълняват през целия период на действието му. 

     Поставените задачи по Приоритет IV са изпълнени! 
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V. Реализирани дейности по Приоритет V за постигане на стратегическите цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Образование 

 

Съобразно определената нормативна база заложените през 2022 година 

стратегически цели в сферата на образованието са ориентирани към създаване на 

оптимални условия за осигуряване на качествена образователна среда, подкрепа за 

пълноценно личностно развитие на децата и постигане на по-висок жизнен стандарт в 

по- добра среда. 

На територията на община Девин към учебната 2022-2023 г. функционират общо 

1 /едно/ средно училище, 1 /една/ професионална гимназия, 5 /пет/ основни училища, 

4 /четири/ детски градини, 2 /две/ извънучилищни учреждения – ЦПРЛ – Ученическо 

общежитие и ОДК с брой ученици и деца, както следва:  

 СУ „Христо Ботев“, гр. Девин – 552 ученика; 

 ПГЕ „А.С.Попов“ – 94 ученика; 

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Девин, кв. Настан – 24 ученика; 

 ОУ „Гео Милев“, с. Грохотно – 36 ученика; 

 ОУ „Пейо Кр. Яворов“, с. Гьоврен – 62 ученика; 

 ОУ „Иван Вазов“, с. Триград – 10 ученика; 

 ОУ „Христо Ботев“, с. Лясково – 5 ученика; 

 

Поставени задачи за следваща 2023 година: 

 Подпомагане дейността на МБАЛ Девин ЕАД в кадровата  политика; 

 Активна политика по програми за социална заетост; 

 Подпомагане на деца и възрастни в неравностойно положение; 

 Активна дейност за подпомагане и подкрепа на трайно безработни 

лица; 

 

 

Поставените задачи за 2022 година бяха: 

 Приемане на общинска програма за работа с талантливи и даровити деца; 

 Финансова подкрепа за студенти /стипендии/; 
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 Детска градина „Изворче“ – гр. Девин (с филиал в кв. Настан, гр. Девин) – 

103 деца; 

 Детска градина „Здравец“ – гр. Девин – 117 деца; 

 Детска градина „Катя Ванчева“ – с. Грохотно – 24 деца; 

 Детска градина „Радост“ – с. Гьоврен (с филиал в с. Триград) – 44 деца; 

 ЦПРЛ – Ученическо общежитие „Васил Левски“, гр. Девин – 15 ученици; 

 ЦПРЛ – ОДК, гр. Девин – 145 ученици; 

 

Всичките учебни заведения на територията на общината са общински. Така 

утвърдената образователна инфраструктура отговаря на потребностите на образователната 

система и демографските особености на община Девин. 

Във връзка с подготовка на учебната 2022/2023 година Средно училище „Христо 

Ботев“, гр. Девин и ПГЕ „А. С. Попов“, гр. Девин направиха предложение до Регионално 

управление на образованието – Смолян, съгласувано с Кмета на община Девин, относно 

държавния план – прием след VIII клас.  

Средишното училище предложи две профилирани паралелки, съответно с профил 

математически и с профил природни науки.  

Предложението от професионалната гимназия също беше за 2 паралелки, като по 

0,5 са за специалностите „Електрообзавеждане на производството“  и  „Автоматизирани 

системи“, както и още една смесена паралелка със специалности  „Производство и 

обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ и „Извършване на термални 

процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“. 

Предложеният план-прием от учебните заведения в Девин освен, че е съгласуван 

с мен и съответства на приоритетите в Плана за интегрирано развитие на общината. 

През изминалана 2022 г. всички образователни институции са отбелязали с 

тържества, изложби и презентации: национални празници, годишнини от рождението и 

гибелта на бележити българи и културни дейци, както и партонни празници, Деня на 

светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на 

славянската книжовност и Празника на буквите. 

С промени в Закона за училищното и предучилищното образование през 2020 г. 

бе прието от учебната 2022/2023 г. предучилищните заведения да бъдат посещавани 

задължително и от 4 годишните деца. С Решение №150 от 29.10.2020 г. на Общински 

съвет – Девин е въведено задължително предучилищно обучение на 4-годишните деца 

от общината, считано от датата на влизане в сила на решението.  

2022 година приключи без финансови задължения към персонала на 

детските градини. 
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По-значими реализирани културни и спортни дейности, свързани с 

училища и детски градини: 

Реализирани дейности в ДГ „Здравец“, гр. Девин: 

През изминалата година са проведени уроци по толерантност и родолюбие; 

отбелязани са световните дни на цветовете, водата и рециклирането; провеждани са 

спортни мероприятия, гостували са два театъра; детското заведение се включва в 

благотворителни каузи, а децата от IV – та подготвителна група възпроизвеждат обичая 

„Коледуване“ в различни институции. 

Реализирани дейности в ДГ „Изворче“, гр. Девин: 

През 2022 година родителите на децата от детската градина взеха активно 

участие в  различни мероприятия свързани с благотворителност и подпомагане 

дейността на детската градина. Проведен бе спортен празник с участието на родители. 

Децата от IV – та подготвителна група възпроизвеждат обичая „Коледуване“ в различни 

институции.  

В детската градина се предоставя услугата „Детска млечна кухня“, като през 

2022 г. средния месечен брой потребители е бил 13 деца. Кухненският персонал в 

детската градина приготвя и храната по проекта „Топъл обяд“.  

 На 9 май 2022 г. се проведе Деня на ученическото самоуправление, на 

което ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Девин поеха управлението на Община 

Девин. Работният им ден започна с оперативка в Заседателната зала на Общински 

съвет, където  запознахме участниците със същността на работата в Общинска 

администрация. В образователната инициатива, посветена на Деня на Европа участие 

взеха 11 ученика. Те замениха за няколко часа общинското ръководство и началници 

на отдели, а след това поднесоха венец пред Паметника на загиналите във войните. 

Учениците получиха своите грамоти за участие в инициативата.  
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 На 13 май Професионалната гимназия по електротехника отбеляза 

тържествно 45  годишнината от създаването й.  

Тържественото мероприятие се проведе в двора на учебното заведение в 

присъствието на десетки гости и жители на града. Сред официалните гости бяха кметът 

на Община Девин Здравко Иванов, председателят на Общински съвет - Девин Наташа 

Василева, заместник-кметовете Дияна Чаушева и инж. Николай Юруков, представители 

на общинските и държавни институции, бивши директори на Професионалната 

гимназия, всички настоящи директори на училища от общината, представители на 

бизнеса и др.  

Община Девин дари на ПГЕ „А.С.Попов“ табела за фасадата на училището. 

Учениците представиха програма пред гостите, а директорът на професионалната 

гимназия, г-жа Тюфекчиева, благодари на представителите на фирма Девин АД и спа 

хотел „Орфей“ за доброто сътрудничество и подкрепа за младите хора, на които дават 

шанс за обучение в сферата на специалностите „Електрообзавеждане на 

производството“  и  „Автоматизирани системи“, „Производство и обслужване в 

заведенията за хранене и развлечения“ и „Извършване на термални процедури в 

балнеологични и други възстановителни центрове“, чрез подсигуряване на стипендии и 

база за практика на учениците. 
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 През месеците юни и юли се проведоха „Ден на отворените врати в ПГЕ 

„А.С.Попов“, както и информационни събития за популяризиране на дуалната система 

на обучение.  

ПГЕ „А. С. Попов“, гр. Девин,  във връзка с реализиране на дейности по 

Национална програма „Иновации в действие“ – „Мобилност за популяризиране и 

мултиплициране на добри иновации“, през месец март екипа и учениците на 

професионалната гимназия бяха домакини и приветстваха гостите от Професионална 
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гимназия по туризъм – Самоков, ОУ „Пейо Кр. Яворов“, с. Гьоврен и ОУ „Елин Пелин“, с. 

Дъбник, общ.Поморие, обл. Бургас. 

 На 12 май  с тържествени церемонии изпратихме абитуриентите от СУ 

„Христо Ботев“ и ПГЕ „А.С.Попов“ в Девин. Момичетата и момчетата от поредният 

випуск в учебното заведение чуха последният си училищен звънец и се сбогуваха със 

своите учители.  

По традиция наградихме с плакети и парични награди пълните отличници от 

гимназиалния етап на обучение, които през този випуск бяха Върбина Кескинова и 

Борислав Буков. Випускниците бяха поздравени и от председателят на Общински съвет 

– Девин, Наташа Василева. На официалната церемония присъстваха и началникът на 

Районно управление на Полицията Здравко Абаджиев и Йордан Радев – директор на 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

 

 На 15 – ти април Иновативното основно ОУ „Гео Милев“, с. Грохотно 

проведе открит бинарен интерактивен и иновативен урок на тема: „Пчеларство – 

История и териториално развитие. Същност, видове заболявания, видове кошери и 

пчели и получаване на пчелни продукти. Иновации в пчеларството. Значението на 

пчелите и пчелните продукти за природата и живота“. Бинарният урок се проведе по 

новите иновативни учебни предмети „БИОГЕОГРАФИЯ“ и „БИОПРИРОДА“ с 

междупредметни връзки по „История и цивилизации“, „ Човекът и природата“ и 
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„Български език и литература“, който включи активен и специфичен речник по темата. 

Урокът беше конструиран и като Проектно-базиран урок, по който учениците 

предварително бяха подготвени със свои презентации и друг полезен материал по 

темата, както и предварително бе проведено Интервю сред местната общност относно 

знанията и важността на пчеларството. 

На урока бяха поканени и участваха и г-н Ангел Ликов-учител от СУ „Христо 

Ботев“, гр.Девин, като представител на развитие на семейното пчеларство и г-н 

Борислав Попраданов - представител на ДЛС „ Извора“, гр. Девин – като едноличен 

пчелар и по темата за „Пчеларството и горите“. 
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 Ученици от ОУ „Пейо Кр. Яворов“, с. Гьоврен, които са част от 

фолклорна група, сформирана по „Занимания по интереси“ с национално финансиране, 

взеха участие в  Международния детски фолклорен фестивал в гр. Одрин, който се 

проведе на 22, 23 и 24 април 2022 г. 

 През месец април се проведе конкурс за ученическа рисунка на тема 

„Гората - извор на живот”, организиран по повод „Седмица на гората”. Участие 

взеха общо 73 ученика от различни училища, като всеки от тях получи грамота за 

участие. Конкуренцията бе изключително голяма, поради което организаторите от 

Община Девин и „ДЛС-Извора“ - Девин класираха на вторите и третите места по двама 

ученика. Освен това, заради показани завидни  умения и техники са отличени още 10 

ученика. Раздадени бяха награди и на всяко едно училище, за подкрепата и 

насърчаването на своите възпитаници. 

В присъствието на представители на образователните институции, родители, 

служители на общинската администрация и ученици, първенците в различните 

възрастови групи получиха своите тематични награди от кмета на Община Девин 

Здравко Иванов и инж. Стоянка Кечева, главен инженер от „Държавно ловно стопанство 

– Извора“.  
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„ДЛС-Извора” връчи и благодарствено писмо на градоначалника на Девин за 

участието на общината в инициативите свързани с отбелязването на „Седмица на 

гората”. 

 

 Състезание по риболов за деца беше организирано на река Въча. 

Надпреварите по спининг, с изкуствени примамки на пъстърва се състояха на 12 юни на 

река Въча в района на с. Михалково, в участъка под язовирната стена на „Цанков 

камък“. Участниците в съревнованието бяха разделени в две възрастови групи. 

Организатори на надпреварите бяха Българска федерация по риболовни 

спортове, Клуб по спортен риболов – Девин, Клуб по спортен риболов – Михалково и 

Община Девин. 

Участваха общо 19 състезатели и въпреки дъждовното време, надпреварите бяха 

съпътствани с много положителни емоции от страна на състезателите, техните близки и 

организаторите. Младите рибари успяха да уловят общо 132 риби, уточни Христо 

Пейков от Клуб по спортен риболов – Девин.  

Всеки участник получи тениска и риболовни принадлежности, а  първите трима 

бяха наградени с  купи и медали от кметът на Община Девин Здравко Иванов. 
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 През 2022 г. Девин беше домакин на общинските ученически игри по 

тенис на маса и шахмат.  

Възпитаниците на Професионалната гимназия по електротехника "Антон Попов", 

които бяха и домакини на надпреварите по тенис на маса са първенци и в двете 

възрастови групи, 8-10 клас и 11-12 клас. На вторите места се класираха учениците от 

Средно училище "Христо Ботев".  

Шахматните състезания за възрастова група 5-7 клас се проведоха в Средно 

училище "Христо Ботев". Първи са учениците от Основно училище "Пейо Кр. Яворов" - 

с. Гьоврен, втори са домакините от Средно училище "Христо Ботев", а трети се 

класираха възпитаниците на Основно училище "Гео Милев" - с. Грохотно.  

Участниците в ученическите игри бяха наградени с купи, грамоти и предметни 

награди, връчени от г-жа Капка Бешева-Рахнева, началник на отдел „Хуманитарни 

дейности и програми по заетост”. 
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Отборът на СУ "Христо Ботев" в Девин стана победител в общинския кръг на 

ученическите игри по футбол 2022/2023 г. Воден от Петър Карагегов, той зае първото 

място в надпреварите за 5-7 клас. На второ място се класираха учениците от ОУ "Гео 

Милев " - с. Грохотно с ръководител Сейди Читак, а трети са възпитаниците на ОУ "Пейо 

Яворов" - с. Гьоврен, водени от Джамал Уруков, информира Лили Чаушева - главен 

експерт „Образование и култура” в Община Девин. Отборите бяха отличени с купи, 

грамоти и футболни топки. Кадир Иванов от Гьоврен грабна приза за "Най-добър 

реализатор".  

Организатори на общинския кръг от ученическите игри са Община Девин и 

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните. 
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 Празник „Приказен свят“ и „Спортландия“ се проведе на Общински 

стадион -гр.Девин. Празниците бяха организирани в изпълнение на Проект „Шарена 

градинка“, Договор № БС33.20-3-009 от 22.10.2021 г., финансиран от Център за 

образователна интеграция на етническите малцинства, информира Лили Чаушева - 

главен експерт „Образование и култура”. 

Децата от ДГ „Здравец“- гр.Девин, ДГ „Радост“ – с. Гьоврен представиха 

драматизация на приказки на народите. Децата от ДГ „Катя Ванчева“ с Грохотно 

запознаха участниците в празника с традициите и обичаите свързани с честването на 

„Хъдерлез“ и представиха традиционен турски танц. 

Спортния празник протече с много игри и забавления, а децата получиха 

подаръци от Кмета на Община Девин- книжки за оцветяване и надуваеми батути за 

всяка една от детските градини- участнички по проекта, добави Чаушева. 

Участниците в спортните празници бяха поздравени и от кмета на община Девин 

– Здравко Иванов. 

 

 

 Открит урок по родолюбие и беседа на тема “Толерантност в общуването“ 

се проведоха в Девин в Музейна сбирка при НЧ „Родопска просвета-1923“ в град Девин, 

както и беседа на тема “Толерантност в общуването“ в Детска градина „Здравец“- 

Девин. 

В двете мероприятия взеха участие децата от ДГ „Здравец“ - Девин, ДГ „Радост“ – 

с. Гьоврен и ДГ „Катя Ванчева“- с. Грохотно. Трите детски градини са партньори по 
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проекта, а Община Девин е бенефициент. Събитията бяха проведени в изпълнение на 

Договор № БС33.20-3-009 от 22.10.2021 г., финансиран от Център за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 
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 Децата от клуб "Опознай родния край" с ръководител Снежана Василева 

при ПГЕ "А.С.Попов" по покана на ЦОП Слънчо- Девин, с директор Момчил Михайлов, се 

включиха в изработването на мартеници и украсиха фонтана пред Общината.  

Дариха картички и ръчно направени мартеници на служители в Община Девин, 

както и на работещите в Районен съд, Районно управление на МВР, Социално 

подпомагане.  

С мартеници бяха закичени и много граждани, които с усмивка приеха приятната 

изненада по повод 1-ви март. Това е тяхна дългогодишна традиция. 
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 С празнична програма с участието на деца и ученици беше отбелязат 3-ти 

март, Национален празник на Република България. Проявите се състояха пред Дома на 

културата. Ученици от клуб "Театрално изкуство" към Професионалната гимназия по 

електротехника – Девин изнесоха кратка литературна програма, с която изразиха 

признателността си към героите, отдали живота си за свободата на България.  

Венци и цветя в памет на загиналите бяха поднесени от Общински съвет – Девин, 

Общинска администрация – Девин, СУ "Христо Ботев" - Девин, ПГЕ "А. С. Попов" – 

Девин, ДГ "Здравец", Ученическо общежитие, Общински детски комплекс, Народно 

читалище "Родопска просвета-1923" - Девин, ПП "ГЕРБ"; Българска социалистическа 

партия и Политическа партия Движение за права и свободи. Тържествената програма 

приключи с изпълнение на родопска сюита от гайдарите към Общински детски комплекс 

– Девин. 

Ден по-рано, учениците от Средно училище "Христо Ботев" - Девин почетоха 

тържествено националният празник 3 март. Кметът на община Девин, Здравко Иванов 

уважи празничното мероприятие, като поздрави лично персонала и учениците с 144 – 

годишнината от настъпването на Свободата. Учениците от четвърти клас с много патос и 

вдъхновение рецитираха в памет на героите на България. Хорът към училището изпя 

патриотичната песен Радецки - "Тих, бял Дунав“ по текст на Иван Вазов. От името на 

Общинска администрация - Девин, персоналът и учениците на СУ "Христо Ботев" бяха 

поднесени венци и цветя пред бюст-паметника на Христо Ботев, намиращ се в двора на 

училището. 
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 С Народно веселие, курбан и футболен турнир за деца беше 

отбелязан и Гергьовден.  

Официалната част на празника бе дадена с Химна на града - „Молитва за Девин“, 

по текст на Емил Енчев. В празничната програма се включиха деца от Гайдарски състав 

към  Общински детски комплекс – Девин с ръководител Емил Чолаков, Танцова школа 

„Усмивки“ с ръководител Анна Гочева, Вокална група „Родопчанка“ при НЧ „Родопска 

просвета - 1923” град Девин“ и ДЮФТА „Родопчанка“ към Общински детски комплекс с 

ръководител Анна Любенова.  

Отец Тодор Веселинов освети рибен курбан за здраве, като също поздрави 

именниците и жителите на общината с празника. Благодатната трапеза бе съобразена с 

Църковния канон. Последва раздаване на курбана и веселие с оркестър „Пампорово“. 

Кметът на Девин Здравко Иванов награди и участниците в детския футболен 

турнир, който се проведе в чест на празника и нямаше състезателен характер. Отборите 

на ФК „Девин“ (Девин), „Родопа“ (Смолян) и „Хебър“ (Пазарджик) получиха грамоти и 

футболни топки. 

Празникът бе осъществен с дарение на граждани и фирмата за бутилиране на 

минерална вода „Девин“ АД. 
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 С много положителни емоции, радостни игри и забавления отбелязахме 

Международния ден на детето – 1 юни в Девин. Празникът стартира с песни и 

танци пред Дома на културата. Малчуганите с удоволствие взеха участие в ателието 

„Весели лица“, като не пропуснаха да навестят и „Сладка къща“, където ги очакваха 

лакомства различни. Всяко дете имаше възможност да остави и своите послания на 

предварително подготвено табло.  
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Специален гост на празника бе илюзионистът Ненчо Илиев, а водещи на 

празничната програма бяха Мони Макарони и репортерите Андреа и Вяра. 

Празникът бе организиран от Община Девин съвместно с Местната комисия за борба 

срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, ЦОП „Слънчо“ – 

Девин, ЦПЛР – Общински детски комплекс – Девин и НЧ „Родопска просвета - 1923“ – 

Девин и с подкрепата на „Девин ЕАД“ и Т – Маркет. 
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Успехи в сферата на образованието са: 

 Проведох няколко срещи с Министъра на образованието, на които бяха 

постигнати следните споразумения – допълнителни средства за ремонт на покрива на 

СУ „Христо Ботев“, гр. Девин и 30 000 лв. за ремонтни дейности за ОУ „Пейо Яворов“, с. 

Гьоврен. 

 Подписахме новият КТД с учителските синдикати и работодателските 

организации в сектора. Под документа подписи сложиха и председателят на Общинска 

организация на Сдружение на директорите в средното образование в Република 

България (СДСОРБ), представлявана от Радка Пищалова, Емилия Павлова – 

председател на Общинска организация на Независим учителски синдикат към 

Конфедерацията на независимите синдикати в България и Красимира Георгиева – 

председател на Общинска организация на Синдикат на българските учители към 

Конфедерацията на независимите синдикати в България.  

Документът съдържа всички клаузи от отрасловия Колективен трудов договор, 

като той има своето действие в детските градини, училищата и извънучилищните звена 

в системата на образованието на територията на общината. 

Според договора, размерът на основния платен годишен отпуск се определя на 33 

работни дни, за непедагогическия персонал. Почивките и отпуските за педагогическите 

кадри е договорен за 60 работни дни. Допълнителният платен годишен отпуск не може 

да бъде по-малко от 6 работни дни. Работници и служители от непедагогическия 

персонал с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен 

платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 34 работни дни, става още ясно от 

подписаното споразумение.  

С подписаното споразумение Общината и работодателите се задължават при 

възможност, в рамките на годишния бюджет за фонд работна заплата да осигуряват за 

работещите в сферата на предучилищното и училищно образование допълнително 

трудово възнаграждение в размер на една средна брутна заплата, разделена на три 

плащания – за 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност, 15 септември – начало на учебната 

година и Коледа. 

Колективният трудов договор е валиден за две години. 
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 За поредна година получихме финансова подкрепа за подпомагане на 

дейностите на Общинския детски комплекс ЦПЛР-ОДК „Силивряк“- Девин през 2022 г. 

от фирма ДЕВИН ЕАД, която дари средства в размер на 31 500 лв. 

 През изминалата година беше подсигурен безплатен транспорт за деца и 

ученици, пътуващи от и за Змейца, Барутин, Триград, Гьоврен, Грохотно, Беден, Брезе, 

Михалково и Лясково. 

 Бяха извършени ремонтни дейности в ОУ „Иван Вазов“, с. Триград – 5 904 лв. 

 Бяха извършени ремонтни дейности в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. 

Девин, кв. Настан – 10 991 лв. 

 Бяха извършени ремонтни дейности НЧ Лясково – 15 960 лв. 
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 Община Девин предостави електронни устройства /таблети/ на СУ „Христо 

Ботев“, гр. Девин, предвидени за ползване от ученици от ромски произход и други 

уязвими групи при обучение от разстояние в електронна среда.  

Таблетите, които са 63 броя и бяха осигурени със средства по проект „Успяваме заедно 

– 2021/2022“, финансиран по Национална програма „Подпомагане на общините за 

реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане 

на вторична сегрегация“.  

 

 

 Осъществен е Проект „Успяваме заедно – 2021/2022“, който се реализира в 

партньорство с три образователни институции: СУ „Христо Ботев“, гр. Девин, ПГЕ „А. С. 

Попов“, гр. Девин и ДГ „Здравец“, гр. Девин.  

 За предоставяне на равен достъп до качествено образование е осигурен 

ежедневен безплатен транспорт на децата и учениците от кв. Забрал до 

образователните институции, в които се обучават.  

 За организиране и осъществяване на дейности, осигуряващи редовно 

посещение на учебните заведения, от деца и ученици от ромски произход и други 

уязвими групи, задължително подлежащи на предучилищно и училищно образоване по 

проекта са назначени и четири образователни медиатора. 
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 За повишаване качеството на образователните услуги на територията на 

община Девин продължихме да изпълняване зададените мерки разписани в Общинската 

програма за закрила на детето, приета с Решение №68 от 14.05.2021 г. на Общински 

съвет – Девин за периода 2021-2022 г. 

 С решение №130 от 10.08.2022 г. Общински съвет – Девин прие и Общински 

план за действия на община Девин за равенство, приобщаване и участие на ромите за 

периода 2022-2023 г. 

 След въвеждане на задължително предучилищно образование за деца на 4 години от 

началото на месец януари 2022 г. е осигурен пълен обхват на децата както от тази възрастова 

група, така и от всички други групи за задължително предучилищно образование. 

 За осигуряване на безопасна образователна среда в условията на COVID -19 

редовно се проследяваха заболеваемостта в детските градини и училищата. Изградена 

е система за своевременно информиране при случай на заболяло дете или ученик и на 

персонал. На медицинските специалисти своевременно се предоставяха  предпазни 

средства и дезинфектанти.  

 През 2022 г. община Девин закупи и оборудва спешните шкафове в петте 

здравни кабинети с необходимите лекарства и медикаменти. Общата им стойност 

възлиза на близо 2500 лв. 

Дейности на извънучилищни учреждения: 

Нормативната база определя детето или ученика като основна ценност, а 

осигуряването на неговия жизнен просперитет - като главна цел. Поставеното 

предизвикателство пред всички нас, като ангажирани институции е всяко дете или 

ученик да получи адекватно за него образование, чрез което да повиши качеството на 

своя живот и да бъде активна част в общността. Такава е и ролята на Центровете за 

подкрепа за личностно развитие. 

На територията на община Девин имаме няколко такива центрове, чиято роля е 

да покрият различни нужди, свъзани със образованието – ЦЛРП Ученическо общежитие 

„Васил Левски“, гр. Девин, ЦЛРП – ОДК, гр. Девин и ЦОП „Слънчо“. 

През последните години се отчита негативната тенденция за увеличаване броя 

на децата със специални образователни потребности, които се нуждаят от 

допълнителна подкрепа. Общият брой деца със СОП в община Девин е 72 – в детските 

градини „Здравец“, „Изворче“ и „Катя Ванчева“, с. Гьоврен те са 23, а в училищата СУ 

„Христо Ботев“ и ПГЕ „А.С.Попов“, гр. Девин броят на тези ученици е 49.  

За реализиране на приобщаващо образование и подкрепа са осигурени трима 

ресурсни учител за работа с деца и ученици със специални образователни потребности 

(СОП) и трима педагози. В изброените образователни институции има изградени 

кабинети на ресурсния учител. 
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През 2022 г. към ЦЛРП-ОДК са записани да участват в различни групи по 

занимания 108 деца и младежи до 18 годишна възраст. 

Групите са в четири направления: Наука и технологии, Изкуства – народни танци 

и модерни танци, гайдарски състав в различни възрастови групи и спорт – футболни 

групи по възрасти. 

Четирима преподаватели работят с децата, в т.ч. и директорът на ОДК. Всички те 

вземаха активно участие в културните и спортните мероприятия на общинско, областно 

и национално ниво и представяха достойно община Девин. 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

непълнолетни и малолетни деца (МКБППНМ) към община Девин, чрез своята 

активна дейност също има за цел възпитание на подрастващото поколение и превенция 

на противообществените прояви, в т.ч. превенция на агресията и тормоза в ДГ и 

училищата,  превенция на злоупотребата с наркотични и упойващи вещества и други 

подобни преватнивни мерки. 

Общо разгледаните възпитателни дела за 2022 г. са 9 броя; 

Общо деца с наложена възпитателна мярка "поставяне под надзор на обществен 

възпитател" - 18 деца; 

МКБППМН активно участваше като организатор и съорганизатор на голям брой 

културни и спортни мероприятия, като част от тях са: 

 Подсигуряване на материали за участие в благотворителни базари 

 „Състезание по риболов“ – съорганизатор; 

 „Седмица на гората“ - съорганизатор; 

 „С очите си видях бедата“ – съорганизатор; 

Други дейности: 

Проведени 

превантивни програми 

Названия на темите 

Образователни Среща с представители на Съюза на българските писатели;  

Театрална постановка. 

Асоциално поведение „Превенция на противообществените прояви“ 

„Толерантрост“ 

Насилие между деца „Насилието и агресията в училище“ 

Наркотични вещества, 

алкохол, тютюнопушене 

„Превенция на ПАВ“ 

„Другата страна на зависимостта - наркотиците“ 

Сексуална експлоатация 

и трафик на хора 

„Трафик на хора с цел сексуална експлоатация“ 

Здравни „Спазване на лична и обществена хигиена“ 

„Сексуално – преносими болести“ 

„Превенция на ранните бракове“ 

Спортни Ученически игри – турнири по футбол, тенис на маса и 

шахмат 

Детски футболен турнир по повод 110 години от 

Освобождението на град Девин и региона 

Турнири по плуване и футбол по повод Празника на град 

Девин и минералната вода 
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За нуждите на Детска педагогическа стая към РУ на МВР – Девин и в помощ на 

МКБППМН беше закупен високопроходим автомобил на стойност 29, 990 лв. 

 

Други по-значими реализирани културни мероприятия през 2022 година: 

 За четвърта поредна година Девин бе домакин на „Еньовден – фестивал на 

билките, цветята и екопродуктите от Родопите”. Той се организира от Народно 

читалище „Родопска просвета – 1923” – Девин, със съдействието на Община Девин, 

като получи подкреп и от „Девин“ ЕАД, които предоставиха безвъзмездно бутилирана 

питейна вода. 

Мероприятието, което обединява самодейци от няколко общински центъра на 

област Смолян, се превърна във своеобразен  празник на народното творчество. На 

сцената се изявиха 11 състава от общините Девин, Смолян, Златоград, Борино и 

Чепеларе. Те представиха традиционни за регионите си народни песни, танци и 

гайдарски изпълнения. Всички гости и участници във фестивала бяха приветствани от 

кметът на Община Девин Здравко Иванов. 

Приветствие към участниците и гостите на фестивала отправи и Снежана 

Банкатева - председател на Народно читалище „Родопска просвета – 1923” – Девин. 

На щандове пред сцената се предлагаха и продукти на местни биопроизводители. 

Всички участници получиха грамоти и подаръци от Снежана Банкатева. 
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 С тържествена церемония пред Дома на културата община Девин отбеляза 

изпращане абитуриентите от випуск 2022 на СУ „Христо Ботев“ и ПГЕ „А.Попов“. 

Зрелостниците бяха приветствани от зам.-кмета на Община Девин инж. Николай 

Юруков и от председателя на Общински съвет – Девин Наташа Василева. От своя 

страна, випускниците  благодариха на своите преподаватели, след което преминаха 

през червения килим.  
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 С богата празнична програма пред Дома на културата бе отбелязан Деня на 

светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на 

славянската книжовност. В нея участие взеха децата от група „Звънче“ на детска 

градина “Здравец”, с ръководители Сибел Фезова и Севда Велева, децата от група 

„Калинка“ на детска градина “Изворче”, с ръководители Мария Василева и Моника 

Карамитева, учениците от I а и I б клас на СУ „Христо Ботев“, с класни ръководители - 

Здравко Корчев и Юлко Борисов, Хор при СУ „Христо Ботев“, с ръководител Снежана 

Сакалийска, ДЮФТА „Родопчанка“ при Общински детски комплекс, с ръководител Анна 

Любенова, вокална група „Родопчанка“ при Народно читалище „Родопска просвета – 

1923“, град Девин, с ръководител Надежда Башова, Гайдарски състав с ръководител 

Емил Чолаков, Танцова школа „Усмивки“ с ръководител Анна Гочева, учениците от СУ 

„Христо Ботев“ – Анжелика Кълчищарова, Мартин Даскалов, Милена Илиева, Мариам 

Хаджиева и Денислав Казалиев с ръководител Имела Данаилова. 
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 За поредна година Община Девин почете пенсионираните учители и дейци на 

културата. В навечерието на 24 май Кмета на община Девин организира празничен 

коктейл с  хората, отдали душата и сърцето си  на образованието и културата в 

училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. Превърналата 
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се в традиция среща, тази година се проведе в Барбекю ресторант „Българско село“ на 

СПА хотел Девин.  

Той благодари на всички за всеотдайната работа през годините , като им пожела 

здраве и благословения, след което награди и всички юбиляри с грамоти. 

Специално за събитието имаше подготвена и празнична програма, като в нея 

участваха представители на ЦПЛР – ОДК, гр. Девин, деца от ДГ „Здравец“ и ДГ 

„Изворче“. 

 

 Община Девин и служители на общинска администрация почетоха паметта на 

Христо Ботев, който на 2 юни преди 146 години загива в битка за свободата на нашата 

Родина и се поклониха пред подвига на загиналите за свободата на България. 

Градоначалникът поднесе венец пред  паметника на загиналите от община Девин по 

време на войната за свободата и независимостта на България. С едноминутно мълчание 

и свеждане на глави бе почетен и Христо Ботев, който на 2 юни преди 146 години 

загива в битка за свободата на нашата Родина. 

На тази дата своя патронен празник отбелязаха и СУ „Христо Ботев“, Девин и ОУ 

„Христо Ботев“, с.Лясково. 
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 С редица мероприятия Община Девин отбеляза 110 години от 

Освобождението си от турско робство. Празничната програма започна още на 7 – ми 

октомври с представлението на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян 

- „Почти божествена комедия“. Кулминацията на тържествата бяха вечерта на 8 – ми 

октомври с концерт на Нели Петкова и изпълнения на учениците от групи към ОДК и НЧ 

„Родопска просвета -1923“ – Девин. След което на централния площад „Игор Юруков“, 

където се състоя тъpжecтвeнa зapя-пpoвepĸa с участието на военнослужещи от 101 – ви 

Алпийски полк - Смолян с ръководител майор Сариев и Военен духов оркестър – 

Пловдив.  

Кметът на Община Девин Здравко Иванов приветства всички присъстващи, като 

направи кратка ретроспекция на събитията от преди 110 години. Жителите и гостите на 

Девин бяха поздравени и от председателят на Общински съвет – Девин Наташа 

Василева.  

Между официалните гости бяха още заместник-кметът на Община Девин инж. 

Николай Юруков, избраните за народни представители в 48 – то Народно събрание от 

22 – ри Многомандатен избирателен район от ДПС Хайри Садъков и Анджей Джандев, 

кметовете на общините Мадан, Рудозем, Златоград, съответно Фахри Молайсенов, Румен 

Пехливанов и Мирослав Янчев, началникът на Регионалния инспекторат по образование 

Никола Запрянов, началникът на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на 

населението" Йордан Радев, началникът на Районно управление на полицията Здравко 

Абаджиев, Протойерей Тодор Веселинов и Ружди Скендеров - районен имам.  

Поздравителни адреси по случай Празника на град Девин и 110 годишнината от 

Освобождението са получени от Вицепрезидента на Република България Илияна 

Йотова, областният управител на Смолян Стефан Сабрутев, генерал - майор Явор 

Матеев  - командирът на Съвместното командване на силите за специални операции, от 
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Управителния съвет и екипа на Националното сдружение на общините, кметове на 

общини и ръководители на държавни и регионални структури и други. 

Венци и цветя бяха поднесени от името на  държавни, общински и образователни 

институции пред Паметника на загиналите от община Девин във войните. 

В празничната вечер беше обявено и решението на Общински съвет – Девин, с 

което се удостояват видни граждани на общината  със званието „Почетен гражданин на 

Община Девин“ – Стефан Ашиков (посмъртно), инж. Стоил Кълвачев, Анастас Чуртов 

(посмъртно), Трендафил Трендафилов (посмъртно), д-р Юлка Такева (посмъртно), д-р 

Михаил Калнев, д-р Севделин Яръмов, д-р Иванка Михайлова, инж. Стефан Манолов, и 

Манол Ташков.  
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 По повод „110 години от Освобождението на град Девин и региона“ се 

проведе и детски футболен турнир. Шест отбора взеха участие в него. Надпреварите се 

състояха на спортната площадка в кв. "Врътлек" .  В надпреварите, които нямаха 

състезателен характер участваха три отбора от Девин и по един от ОУ "Гео Милев - 

Грохотно  и ОУ "Пейо Яворов"  - Гьоврен.  

Тимовете бяха разделени в две възрастови групи, като участниците показаха  

завидни футболни умения.  

Всички деца, които сътвориха истински празник на терена, получиха медали и 

грамоти от кметът на Община Девин Здравко Иванов и изпълнителния директор на ФК 

„Девин“ Руси Чаушев. 
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 С йога практика беше отбелязан Световния ден на йогата в Девин, водена от 

Лана Петкова. Мероприятието  се проведе в неделя (19 юни) на Площад централен 

Девин. Домакин на практиката е “Ланетика.Йога СПА” ЕООД- Пловдив.  

Международният ден на Йогата се отбелязва по традиция на 21 юни, като 

началото е дадено на 11 декември 2014 година. Тогава Общото Събрание на ООН 

приема декларация, с която решава 21 юни да бъде отбелязван като Международен ден 

на йогата. Тази дата е единодушно избрана, защото 21 юни е свързан с лятното 

слънцестоене. На този ден, когато светлината е най-много, практиката на йога може 

даде равновесие и баланс. 

 През 2022 г. Девин бе домакин на първия офроуд събор.  За 

осъществяването на офроуд събора съдействаха Община Девин и редица спонсори от 

страната и чужбина, а организатори са Марин Тасев и  Офроуд клуб Девин. Сбирката се 

проведе в местност на 6 км. над родопския град.  

 

 

 През 2022 година Община Девин подпомагаше дейността  на групите към 

народните читалища, като им подсигуряваше безплатен транспорт за участията им в 

различни културни мероприятия: 

- Група „Орфей“ към НЧ „Родопска просвета - 1923“, гр. Девин участваше във 

Фестивал на старата градска песен „С мечти и блянове крилати“  в град Сопот и IX – ти 
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Национален фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта“ в град 

Велинград. 

- Група „Лира“ към НЧ „Родопска просвета - 1923“, гр. Девин участваше в 

„Десети юбилеен фестивал на старата градска песен“ – Самоков 2022 в град Самоков. 

- Гайдарски състав при Общински детски комплекс, град Девин участваше в XX 

– ти юбилеен Национален фолклорен фестивал за „Двугласно пеене и народна песен“ в 

град Неделино. 

- Самодейци от НЧ „Асен Златарев - 1943“, с. Брезе участваха в XX – ти 

юбилеен Национален фолклорен фестивал за „Двугласно пеене и народна песен“ в град 

Неделино. 

- Самодейци от НЧ „Родопска просвета - 1923“, гр. Девин участваха в XII 

Национален събор на народното творчество в град Копривщица. 

 През изминалата година общинското ръководство е било част и от 

провежданите мероприятия на трите пенсионерски клуба в град Девин и кв. Настан. 

Освен, че присъстваше на техните празници, ръководството поднасяше и различни 

подаръци спрямо нуждите на пенсионерските клубове. Общинското ръководство 

съдействаше на пенсионерските клубове за организиране на пътувания за срещи с 

представители на други пенсионерски клубове, както и при пътувания, свързани с 

културни мероприятия. 

 Една заслужена награда, която получи Библиотеката при НЧ „Родопска 

просвета – 1923” град Девин за „Принос в библиотечното дело”, е повод за гордост и 

признателност към библиотекарите ни. 

Това се случи на тържествена церемония по връчване на годишните награди 

„Библиотека на годината“ и „Библиотекар на годината“ в Регионална библиотека 

„Николай Вранчев” – Смолян, по повод професионалния празник на библиотечните и 

информационните специалисти 11 май. Наградите са учредени от Областна 

администрация – Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев“ и се връчват 

ежегодно за постижения през предходната година. 

Библиотеката при НЧ „Родопска просвета – 1923” град Девин получи и книги, като 

награди от организаторите на мероприятието.  

„Предложение за участие в конкурс „Библиотека на годината” беше направено от 

община Девин, за което ръководството и колективът при читалището отправиха най-

сърдечни и искрени благодарности и пожелания за още много съвместни инициативи.  

Благодарим на Мария Боярова и Савка Юрукова – библиотекари в читалището за 

неуморната и усърдна работа с деца и читатели, реализирани проекти и силното 

присъствие на библиотеката в община Девин през 2022 г.  
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Поставени задачи за 2023 година: 

 Приемане на общинска програма за работа с талантливи и даровити 

деца; 

 Финансова подкрепа за студенти /стипендии/; 

 Подкрепа за Читалища и клубове; 
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VI. Реализирани дейности по Приоритет VI: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В изпълнение на поставените в началото на 2022 г. цели, с годишния план за 

ползване на дървесина от горски територии, Звено „Общински гори“ към отдел 

„Икономика развитие и туризъм“ в Община Девин, реализира успешно следните 

количества дървесина: 

 

НАПРАВЛЕНИЕ Количество 
пл.куб.м 

Стойност 
лева 

ДДС ПРИХОДИ ОБЩО 

МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ - дърва за 
огрев 1361 12611 2522 15133 

ФИРМИ - ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - 
дърва и строителна дървесина 1485 82737 16547 99284 

ФИРМИ - ЗЕМ. ТЕРИТОРИИ - 
основно технологична и дърва 1759 65690 13138 78572 

ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ - дърва за 
огрев и строителна д-на 360 0 0 0 

ТАКСИ ОТ ИМОТИ НА ФИЗ. ЛИЦА       972 

ВСИЧКО: 4965 161038 32208 193961 
 

Продължаваме да работим за увеличаване на горските територии, за постигане 

на балансирано, ефективно и многофункционално ползване, с цел едновременно да 

задоволим обществените нужди от дървесина и да съхраним горските ресурси, 

собственост на Община Девин. 

 

Приходите от дървесина са следните: 

Приходи от дървесина за 2021 г. – 141 265 лв. 

Приходи от дървесина за 2022 г. – 193 961 лв. 

 

Поставените задачи за 2022 година бяха: 

 Създаване на Консултативен съвет за подпомагане на земеделци и 

животновъди; 
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VII. Реализирани дейности по Приоритет VII: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2022 г. определената  с Решение № 207 от 23.12.2021 г. на Общински съвет 

– Девин такса БО за град Девин беше 8‰ за физически лица, 16‰ за юридически 

лица, 14‰ за физически лица в останалите населени места от общината, и 60.00 лв. за 

1 куб. м на юридически лица, които заплащат ТБО на база количество. 

Данните за събираемостта на местните данъци и такси са следните: 

 

2021 г.
42%

2022 г.
58%

Сравнителна диаграма за приходите от дървесина

2021 г. 2022 г.

 

Поставени задачи за 2023 година: 

 Създаване на Консултативен съвет за подпомагане на земеделци и 

животновъди; 

  

  

 

 

Поставените задачи за 2022 година бяха: 

 Обновяване на автопарка на ОП „БКС“ със специализирана техника; 

 Подобряване на услугите по чистота и сметосъбиране; 

 Повишаване на събираемостта на данъците; 
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Отчет на дейността в Служба „Местни данъци и такси“ при Община Девин 

за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. по отношение на събраните суми 

за текущата година – Облог 

 

Видно от горе посочените данни събраните данъци и такси за 2022 г. спрямо 

облога за 2022 г. е както следва: 

 Такса битови отпадъци – 85.11%; 

 Данък върху недвижимите имоти – 90.79%; 

 Данък върху превозните средства – 80.91%;  

 Патентен данък – 98.77%; 
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Отчет на дейността в Служба „Местни данъци и такси“ при Община Девин 

01.01.2022 г.-31.12.2022 г. по отношение на НЕДОБОРИТЕ 

 

За посочения период видно от представените в цифрово отношение данни 

събраните задължения са в процентно съотношение към недобора 2022 г., както 

следва:  

 Такса битови отпадъци – 24.51%; 

 Данък върху недвижимите имоти – 32.19%; 

 Данък върху превозните средства – 30.36%; 

 Патентен данък – 26.70%; 
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Отчет на дейността в Служба „Местни данъци и такси“ при Община Девин за 

периода 01.01.2022 г.-31.12.2022 г. туристически данък   

За посочените периоди видно от представените в цифрово отношение данни 

събраните задължения са в процентно съотношение, както следва: 

 Туристически данък към 2020 г. – 83,13% 

 Туристически данък към 2021 г. – 91.33% 

 Туристически данък към 2022 г. – 98.73% 

 

 

Извод: Видно от представената диаграма и данните в таблицата се наблюдава ръст в 

събираемостта на туристическия данък. 

За периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. в Служба „Местни данъци и 

такси“ са приети и обработени декларации по ЗМДТ, както следва: 

 Декларации по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти 

-1 370 броя. 

 Декларации по чл.54 ал.1 от ЗМДТ – за облагане с данък за притежаване на 

МПС – 191 бр. 

 Обработени декларации по чл.61н от ЗМДТ – за облагане с патентен данък – 

144 бр. 

 Обработени декларации по чл.61х от ЗМДТ – за облагане с данък върху 

таксиметров превоз –24 бр. 

 Обработени декларации по чл.61р от ЗМДТ – за облагане с годишен 

туристически данък – 169 бр.  

83,13%

91,33%

98,73%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

Категория 1

Туристически данък - община Девин

2020 г. 2021 г. 2022 г.
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 Декларации за определяне на ТБО според количеството и освобождаване от 

ТБО – 275 бр. 

Извършени са следните услуги: 

 Приети и издадени удостоверения за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от 

ДОПК - 763 бр. 

 Удостоверения за декларирани данни – 67 бр. 

 Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ – 241 бр. 

 Издадени преписи на документ за платен данък върху превозните средства – 

28 бр. 

 Заверени заявления на молба-декларация за обстоятелствена проверка и 

издадено удостоверение – 77 бр. 

За периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. в Служба Местни данъци и такси 

са изготвени:  

 Покани за доброволно изпълнение по чл.4 и чл. 9 от ЗМДТ – 65 броя. 

 Актове за установяване на задължения по чл.107, ал. 3 от ДОПК – 28 бр. 

 Съобщения по чл.32 от ДОПК качени на интернет страницата на Община 

Девин – 9 бр. 

 Наказателни постановления – 46 бр. 

Дейност на общинското предприятие  през 2022 г. 

Дейността е разделена на две направления:  

1. Чистота – сметосъбиране, сметоизвозване, разделно събиране на БО. 

2. Поддръжка на общинска собственост и територии. 

През изминалата година са събрани и транспортирани 2799.74 тона БО до 

регионално депо Барутин. Разделно събраните и предадени на Екобулхарт ЕООД битови 

отпадъци са 13.9 тона хартия и 0, 6 тона пластмасови опаковки и найлон. 

Сметосъбирането в общината се извършваше по изготвени месечни графици, 

определени съз заповед на кмета на община Девин. На 18.10.22 г. беше закупен чисто 

нов сметосъбирачен автомобил МАН ТГМ 18-250, на стойност 195 600 лв., за нуждите на 

общинското предприятие, както и други две нови машини: Многофункционален 

автомобил за миене, метене и събиране на листа марка ДУЛЕВО Д3, на стойност 253 

362лв. и Специализиран мини багер с гумени вериги за копаене на канали и други 

дейности, на стойност 49 900лв. Целта на закупуването на новата техника е значително 

да се подобрят като време и качество дейностите сметосъбиране, метене и миене на 

улиците в цялата община. 

През 2022 г. за нуждите на населението са закупени още 350 броя съдове за БО 

тип „Мева“ и 47 броя съдове тип „Бобър“, на стойност 30 000 лв. 
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През годината са раздадени 224 броя индивидуални съда тип „МЕВА“ в гр.Девин 

и кв.Настан и 91 броя по селата.  

Подменени са с нови 40 броя съдове за БО тип „Бобър“ в Девин и кв.Настан, като 

запазените събрани съдове са предоставени на селата (общо 40 броя), разпределени 

както следва: Беден – 5 броя, Стоманево – 5 броя, Гьоврен – 5 броя, Лясково – 6 броя, 

Брезе – 8 броя, Селча – 9 броя, Осиково – 2 броя.  

Рециклираните и върнати в употреба железни Меви са 58 броя.  

Всички планирани мероприятия в направление Чистота по План-сметката 

са изпълнени. 

Претоварната станция, съгласно предписание на РИОСВ Смолян беше оградена с 

ламарина и частично бе положен бетон за настилка. 

През 2023 г. сме планирали изцяло да заградим претоварната станция с 

ламарина и да довършим бетонената настилка. 

Второ направление на дейност на ОП БКС Девин е поддръжка на общинската 

собственост и територии. Тази дейност е доста разнородна : 

 Поддръжка и ремонт на сгради общинска собственост: През годината са 

извършвани многократни ремонти на Общинско общежитие на ул.Явор 1, сграда на 

Община Девин ,сграда на ОП БКС Девин, всички детски градини на територията на 

общината включително и училищата /Изграден и монтиран парапет на тротоара към СУ 

Хр.Ботев Девин 40метра/. 

 Изградени бяха 3 метални моста, два от които се монтираха в парк „Острова“ 

до фитнес площадката, а третия беше монтиран на екопътека „Самодивско пръскало“.  

 В село Триград са отремонтирани два моста, които бяха повредени при 

стихийно бедствие през пролетта.  

 Служители и техника на предприятието премахваха около 3000куб.метра 

земна маса /свлачище/ затворило пътя за село Стоманево два дена. 

В това направление са изпълнени задачите от утвърдения списък за 

годината. 

Поддържане на всички цветни и зелени площи в гр.Девин и кв.Настан 

 Своевременно са косени и поливани всички цветни и зелени площи. 

Сезонната цветна растителност е подменена два пъти, през пролетта и есента с по 600 

корена цветя. Извършено е косене и просветляване на всички общински пътища.  

 Община Девин има два гробищни парка, които по график се поддържат и 

почистват. 

 През годината е изградена поливна система на градинките на входната 

артерия на града от специализирана фирма. 
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Почистване на дъждоприемни шахти и тяхната поддръжка  

 Всички шахти на територията на общината се почистват минимум два пъти, а 

при необходимост и повече. 

 Изградени са две нови дъждоприемни шахти на улица Ф.Тотю и ул.Пролет в 

гр.Девин и една в с.Стоманево. Отремонтирани са шахтите на улици: „Родопи“, 

„В.Левски“, „Техеран“, Г.Войвода,Ш.Андреева и др. 

 Изградена е 70 метра обратна канализация на улица Г.Войвода/От къща за 

гости Детелина до входа на Фирма Балдаран спрингс/. 

Поддъжане на хоризонталната маркировка, поставяне на пътни знаци, огледала и 

указателни табели 

 Поставени са 3 обезопасителни огледала на ул. „Кокиче“, ул.“В.Левски“  и 

ул. „Г.Войвода“. Всички пешеходни пътеки са боядисани. Монтирани са указателни 

знаци в гр.Девин, с.Беден и местност Катраница. Закърпени са дупки с асфалт в 

гр.Девин и кв.Настан/30тона/. Насипани с фрезован асфалт са ул.Армеец, 

ул.Ш.Андреева и др. в гр.Девин и улицата за детска градина в кв.Настан. На улица Руен 

са поставени обезопасителни мантинели 50 метра. 

Поддръжка на Приют за безстопанствени животни 

 При последното преброяване се установи, че приюта има 97 кучета. През 

годината са обработени /кастрирани и чипирани/ 21 броя, а осиновените са 8 броя. 

Двама наши служители и доброволци ежедневно се грижат за животните. Общината 

осигурява  целогодишно изхранването на животните .Общината има сключен договор с 

лицензиран ветеринарен лекар, който се грижи за животните. 

Улично осветление 

 Съгласно график се извършва подмяна на изгорелите осветителни тела в 

цялата Община. Два пъти годишно се настройват часовниците спрямо сезона. 

Своевременно се предприемат мерки за отстраняване на възникнали аварии. 

Извършена е текуща поддръжка и поставяне на коледни украси. С цел подобряване на 

дейностите по отстраняване на електрически аварии и подобряване времето за подмяна 

на изгорели осветителни тела беше закупена по-съвременна автовишка на стойност 

33 003 лв.  

С цел подобряване на условията  на труд в ОП „БКС“ – Девин и за по-голяма 

ефективност при извършване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване бяха 

закупени следните съоръжения: 
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Метачна машина 

 

Сметосъбирачен автомобил 

 

 

 



145 

 

Автовишка 
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Мини багер 

 

Номер 

по ред 

Дата на 

придобиване 

Наименование 

на актива 

Стойност на 

актива в лв. 

ПРЕДАДЕНА 

НА 

1. 20.06.2022 г. Метачна машина 

Дулево 

253 362.00 лв. Предоставена 

за управление 

на ОП „БКС“ 

2. 18.10.2022 г. Сметосъбирачен 

автомобил МАН 

195 600.00 лв. Предоставена 
за управление 
на ОП „БКС“ 

3. 18.10.2022 г. Мини багер 

Камацу 

49 900.00 лв. Предоставена 
за управление 
на ОП „БКС“ 

4. 08.11.2022 г. Автовишка Рено 

Мидлум 

33 003.00 лв. Предоставена 
за управление 
на ОП „БКС“ 

 

Вложени средства за закупуване на съоръжения за почистване и други битови 

нужди по години: 

2021 г. – 206 651 лв. общо; 

2022 г. – 531 865 лв. общо; 
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Приходи от Общинския пазар, съгласно касов апарат: 

Година Приход 

2019 г. 8272,00 лева /считано от 27.03-

31.12.19г./ 

2020 г. 10 128,56 лева 

2021 г. 14 852,83 лева 

2022 г. 11 171,60 лева /считано от март 2022 г./ 

 

Забележка: Реализираните приходи за 2021 г. и 2022 г. са за месеците, през които е 

функционирал общинския пазар, но не за цяла календарна година. Поради наложените 

ограничителни мерки, във връзка с Ковид пандемията общинският пазар не е 

функционирал целогодишно. 

 

Други реализирани меропиятия, свързани с чистотата в община Девин: 

 
 Община Девин се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“, 

която тази година протича под надслов „Подай ръка на природата“.  

По инициатива и организация на кмета Здравко Иванов и на Нагиян Селим -старши 

експерт „Екология, програми и развитие”, служителите на общинската администрация 

почистиха пътя Лясково – Девин, в участъка от тунела до Контролно пропускателния 

пункт, до кръстовището за входа на града на термалните води. 

Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-мащабната 

доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по 

2021 г.
28%

2022 г.
72%

вложени средства в лв.

2021 г. 2022 г.
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въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в 

дългосрочен план. 

 

 

 Няколко акции по почистването на речното корито на река Девинска се 

организираха през годината по инициатива на председателя на Клуб по спортен 

риболов в Девин Христо Пейков, подкрепена от Община Девин, която подсигури за 
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всички участници ръкавици и чували, както и се погрижи  за транспортирането на 

събраните отпадъци. 

 

 

 Служители на Община Девин и „Държавно ловно стопанство – Извора“ 

организираха съвместна акция по почистване на няколко планински района. Поводът е 

„Седмица на гората“, а в разчистването се включиха и деца на служители на Общината 

и Ловното стопанство. Участниците бяха разделени в две групи. Първата разчисти 
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района по пътя за местността „Лесичево“, а другите участници в пролетното почистване 

се заеха с отсечката до „Струилица“. Събраните отпадъци бяха извозени и депонирани 

на подходящо за целта място. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставени задачи за 2023 година: 

 Обновяване на автопарка на ОП „БКС“ със специализирана техника; 

 Поддържане на чистота и повишаване на качеството на сметосбиране; 

 Създаване на автоматични поливни системи и нови площи на 

озеленяване; 
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VIII. Реализирани дейности по Приоритет VIII: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетът, предвиден за културните събития за 2022 г., в размер на 46 300,00 лв., 

не се реализира изцяло поради продължилата пандемията от COVID-19 и наложените в 

тази връзка противоепидемичните мерки. Въпреки това се поведоха по-значимите 

културни мероприятия, голяма част от които са описани по-горе в отчета. 

Младежите и децата от ДГ и училищата се включиха активно във всички 

проведени мероприятия. По-важни от които са: 

 Турнир по плуване по повод празника на град Девин и Минералната вода.  

Проведе се състезание по плуване в три възрастови групи за младежи и девойки в 

СПА Комплекс "ОРФЕЙ". Организатори на събитието бяха Община Девин и СПА Хотел 

"ОРФЕЙ". 

11 състезатели взеха участие в турнира по плуване. При момичетата във 

възрастова група от I до IV клас на първо място се класира Антония Герзилова, 

следвана от Божидара Герзилова и Виолета Сакалийска. Във същата възрастова група, 

при момчетата има две първи места - Иван Бояров и Николай Милев. 

Иван Колев е първи при момчетата V-VIII клас, като Давид Петросян и Алекс Алов 

си поделят второто място, а Иван Пищалов е трети.  

Валери Мишев и Петър Петров са съответно първи и втори при момчетата от IX-XII 

клас. 

Участниците получиха грамоти, а призьорите медали от зам.-кмета на Община 

Девин инж. Николай Юруков и от съдията в надпреварите, Северин Василев от Водно 

спасяване – Български червен кръст. 

 

Поставените задачи за 2022 година бяха: 

 Създаване на младежки съвет; 

 Обновяване на спортни и фитнес площадки в гр.Девин; 

 



152 

 

  



153 

 



154 

 

 

 Празничен футболен турнир по повод празника на град Девин и Минералната 

вода. 

Отборът на "Златните момчета" – Девин спечелиха футболния турнир на малки 

врати, който се проведе по повод празника на Девин и минералната вода. Втори се 

класираха представителите на "Dream team" – Девин, следвани от „Динамо“- Гьоврен, 

"Светкавица" – Грохотно, а на пета позиция са представителите на Триград.  

Голмайстор на турнира стана Борислав Буков, Ясен Бояров бе отличен за най-

добър вратар, а наградата за феарплей получи Иван Иванов.  

Първите три отбора бяха отличени от кметът на Община Девин Здравко Иванов с 

купи, медали и парични премии. Всички участници получиха грамоти, а индивидуалните 

награди бяха специално изработени статуетки.  

В церемонията по награждаването участва и Руси Чаушев от ФК „Девин“, 

организирал турнира съвместно с община Девин.  

Футболните надпревари се проведоха на Спортната площадка в кв. „Врътлек“. 
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 За нуждите на децата от квартал Врътлек беше изградена нова детска 

площадка. Средстават бяха посигурени по проект на МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РДОПИ: 

Батак-Девин-Доспат“ 

 

 

 Беше обновявен и детският кът за отдих “Стария пазар“ със средства по 

програма за морско дело и рибарство, на стойност 94 839,04 лв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставени задачи за 2023 година: 

 Създаване на Младежки съвет; 

 Обновяване на спортни и фитнес площадки в община Девин; 

 Изграждане на спортна площадка за деца със СОП в град Девин; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прегледът на управленската Програма, приета с Решение № 11 от 27.01.2020 г. 

на Общински съвет - Девин показва, че към края на 2022 г. са изпълнени на 90 % от 

задачите, които си поставихме преди три години.  

По Приоритет 1 – Нов управленски подход в работата на Общинска 

администрация успяхме да реализираме на 100% заложените задачи и намерения: 

 Извършен беше административен одит, който изведе на преден план слабите 

места и анализира пропуските в административното обслужване на община Девин. 

 Извършен беше финасов одит, който събра информация за финансовото 

състояние на общината и целесъобразното изразходване на средствата от общинския 

бюджет. Избраният одитор направи отчет за управлението на община Девин за два 

мандата назад (мандат 2011-2015 г. и 2015-2019 г.), съгласно Решение № 20 от 

12.02.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

 Създадохме нов Център за административно обслужване в центъра на град 

Девин, по-близо до хората, с по-бързо и качествено обслужване. 

 През целия период на мандата бяхме отворени за гражданите, като всеки ден 

за общинското ръководство беше приемен, макар и неофициално. 

 Създадохме Обществен съвет от будни, активни и отговорни наши 

съграждани, с които се срещахме целогодишно и обсъждахме важни намерения, 

проблеми и мероприятия и си поставяхме задачи за изпълнение. Вслушвахме се в 

техните предложения. 

 Постигнахме пълна прозрачност при управлението ни, като всяка година  

представях Годишен отчет за изминалата година пред Общински съвет – Девин, пред 

Обществения съвет и пред гражданите, чрез страницата на Община Девин. Наложените 

противоепидемични мерки през 2020 г., 2021 г. и 2022 г. не ни позволиха да 

организираме и проведем публичен присъствен отчет пред цялата общественост. 

 Назначен беше вътрешен одитор, който има контролни функции и извършва 

финансови проверки всяка година, на всички отдели и звена, по изготвена програма. 

 Финансовата дисциплина доведе до положителни резултати и просрочените 

задължения на общината към 31.12.2022г. са в размер на 49 198 лв. при наследени 

през 2019 г. – 905 521 лв. 

По Приоритет 2 – Превръщане на община Девин в антрактивен и 

динамичен туристически регион с развиване потенциала на местните хора 

изпълнението на заложените задачи е на 85%. 

 Съдаден беше Консултативен съвет по въпросите на туризма, който 

провеждаше редовни заседания и участваше в съставянето на План-сметката по 

туризам. Пред него се извършваше редовен отчет за изразходените средтва, събрани от 

туристическия данък и туристическата дейност през съответната година. Същият 
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участваше и при вземането на важни решения, свързани с развитието на туризма в 

община Девин. 

 Отговорно, ефективно и прозрачно се стопанисваха общинските обекти, 

свързани с туризма. 

 Въпреки ограниченията, наложени от Ковид пандемията, туристопотокът се 

увеличаваше всяка година и за 2022 г. е с 38% повече от 2021 г., или с 56 218 туристи 

повече. 

 Увеличи се събираемостта на туристическия данък и за 2022 година той е 

98,73%. 

 Проведоха се многократни срещи с бизнеса и браншовите организации, 

свъразни с хотелиерството, ресторантьорството и превозвачите туристичесия, 

извършващи туристически превоз до исторически обекти и забележителности, с които 

се обсъждаха важни приоритети и задачи. Едва в началото на 2023 г. се стигна до 

единодушното разбиране, че е необходимо да се изработи обща Стратегия за 

развитието на туризма в община Девин, както и изработване и прилагане на цялостна 

маргетингова и рекламна стратегия, която да изведе на челни позиции община Девин 

като атрактивна СПА и балнеологична дестинация. 

За улеснение и в услуга на гостите и туристите на община Девин: 

 Изработиха се и се поставиха насочващи табла, указващи посоките и 

разстоянията до историческите и културни обекти на територията на община Девин. 

 Изработиха се и се поставиха информационни табла, указващи пълна 

информация за СПА хотелите, хотелите, семейните хотели, къщите за гости и стаите за 

гости на територията на община Девин. 

 Стопанисваха се и се поддържаха екопътеки, речни корита и туристически 

месности. 

 Община Девин участваше в проведените местни, регионални и национални 

форуми, фестивали, туристически борси и други, свързани с туризма, съгласно 

възможностите си. 

 Община Девин организира и проведе в периодите без ограничения, 

наложени от противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID 19, 

културни, спортни и други мероприятия и фестивали, които бяха заложени в Културния 

календар, Спортния календар и План-сметката по туризъм. 

 Приемахме гости от други страни (Турция) и гостувахме с цел обмяна на 

информация и бъдещи инвестиционни намерения. 

Предстоящи задачи по приоритета: 

 Изработване на Стратегия за развитие на туризма, в т.ч. обща цялостна 

маргетингова и рекламна стратегия. 

 Изграждане на туристически информационен център. 
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По Пиоритет 3 – Създаване на по-добри условия за живот и бизнес в 

община Девин, реализиран на 85%. 

 Изцяло се благоустрои входната артерия на град Девин – постави се 

осветление, разшири се пътното платно, асфалтира се и се изградиха тротоари. 

 Ремонт и рехабилитация на централна градска част на град Девин. 

 Извършиха се основни ремноти на улици и тротоари в град Девин, улици в 

кв.Настан, в село Триград, в село Грохотно, в село Осиково, в село Лясково, в село 

Селча. 

 Извърши се рехабилитация на централната част в село Грохотно. 

 Извърши се основен ремонт на кметството в село Триград. 

 Основен ремонт на покрива на кметството в село Селча. 

 Извърши се основен ремонт на централните стълбща в село Гьоврен. 

 Изградиха се подпорни стени в град Девин, кв. Настан, село Осиково, село 

Кестен, село Жребево, село Стоманево 

 Подпорни стени на гробищен парк град Девин. 

 Саниране на многофамилни жилищни сгради в град Девин. 

 Изгради се нова спортна плащадка в кв. Настан. 

 Извършен е цялостен ремонт на покрива на административното сграда на 

Община Девин. 

 Извършен вътрешен ремонт на третия етаж на сградата на общинската 

администрация в гр. Девин. 

 Изцяло се благоустрои кв. Врътлек, гр. Девин – водопреносна мрежа, улици, 

детска площадка. 

 Изгради се крайречна алея за отдих с кът за игри на река Девинска. 

 Извършени ремонтно-възстановителни дейности и укрепване на общински 

път Тешел-Триград. 

 Извършен ремонт и рехабилитация на канализация в село Осиково. 

 Ремонтирани са вътрешните стаи на НЧ „Просвета-1942“, село Лясково. 

 Извършени са ремонтни дейности в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, кв. Настан. 

 Изъвреши са ремонтни дейности в ОУ „Иван Вазов“, село Триград. 

 Изработиха се указателни табели на улиците в град Девин. 

 Изградиха се нови над 40 броя паркоместа, за да се разреши проблема с 

паркирането и организацията на движение на автомобилите, особено през летния 

период. 

Предстоящи задачи по приоритета: 

 Входирани са седем проекта на обща стойност над 30 млн.лв. в 

Министерството на регионалното развитие и брагоустройството (МРРБ), които касаят 

редица наболели проблеми на различните населени места на територията на общината. 
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Разработени и внесени са проекти за водопроводите на кв. „Настан“ – 6 701 974,40 лв., 

с. Брезе – 4 159 725,19 лв., с. Беден – 4 264 069,46 лв., с. Михалково – 1 475 017,81 

лв. и с. Осиково – 2 163 555,32 лв. Входирани са и проектите за пътните отсечки до с. 

Кестен – 745 925,63 лв. и до с. Селча – 11 283 750,00 лв. 

По Приоритет 4 – Здравеопазване и социални дейности. Постигнат 

резултат 100%. 

 Разреши се основият проблем на общинската болница – „МБАЛ – Девин“ ЕАД 

погаси финансовите си задължения и се постигна финансово оздравяване и стабилност 

на лечебното заведение. 

 Подобри се материалната база на „МБАЛ – Девин“ ЕАД с изграждане на нова 

отводнителна система, изваршва се ремонт на първия етаж от лечебното заведение – 

Детско отделение, с което се благоустроява изцяло вътрешната част на болницата. 

 „МБАЛ – Девин“ ЕАД непрекъснато беше подпомагана кадрово, включително 

и през периода на Кодив пандемията, като бяха изпращани медицински сестри от 

детските градини и общината за нуждите на Вътрешно отделение. 

 „МБАЛ – Девин“ ЕАД получи акредитация и става база за обучение на 

медицински сестри, студенти по медицина и специализанти-лекари по клинична 

лаборатория и рентген. 

 В населените места Лясково, Гьоврен, Триград и Кестен се подсигуриха 

посещения на лекари, съобразно възможността на лекарите.  

 Разкрита беше детска млечна кухня към ДГ „Изворче“, която предоставя 

услугата целогодишно. 

 Подсигурена беше сума за финансово подпомагане на семейства и двойки с 

репродуктивни проблеми, но до момента няма постъпили заявления. 

 Община Девин активно участваше в програми за социална заетост и 

подсигури помощ и подкрепа на много лица и семейства, чрез различни програми с 

европейско, държавно и общинско финансиране – над 20 на брой. 

 Подадени за одобрение към съответните институции са исканията на Община 

Девин за разкриване на нови социални услуги – Център от семеен тип за възрастни 

хора и за лица с увреждания и Дневен център за деца и младежи. Все още чакаме 

одобрение. 

 Целогодишно, с лични средства на кмет, двамата заместник-кметове, 

председател на Общински съвет – Девин, общински съветници се подпомагаха наши 

съграждани в нужда.  
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По Приоритер 5 – Образование, култура и спорт задачите се изпълниха 

на 80% 

 С подкрепата на общинското ръковоство и местния бизнес се разшири 

учебната дейност на ПГЕ „А.С.Попов“, с включване на нови специалности, към които 

учениците проявиха интерес - „Извършване на термални процедури в балнеологични и 

други възстановителни центрове“ и „Автоматизирани системи“. 

 С подкрепата на общинското ръководство се увеличи сумата, предвидена за 

ремонт на покрива на СУ „Христо Ботев“, гр. Девин. 

 Подсигуриха се средства за подобряване на материалната база на ОУ „Пейо 

Яворов“, с. Гьоврен. 

 Изградиха се и се подобриха детски площадки в село Гьоврен, село 

Грохотно, град Девин в кв. Врътлек, парк „Острова“ и кът за отдих „Стария пазар“. 

 Целогодишно се подпомагаха и подкрепяха клубовете на пенсионера – два в 

град Девин и един в кв. Настан. 

 Целогодишно се подпомагаха и подкрепяха читалищните дейци по населени 

места. 

 Местната комисия за борба срещу противообествените прояви на малолетни 

и непълнолетни деца води активна дейност и се включи в различни мероприятия с цел 

превенция на противообществените прояви. 

Предстоящи задачи по приоритета: 

 Предстои приемане на Общинска програма за работа с талантливи и 

даровити деца. 

 Ремонт и реконструкция на стадиона. 

 Ремонт и реконструкция на летния театър. 

По Приоритет 6 – Развитие на земеделие и животновъдство. Постигнат 

резултат 70%. 

 Приходите от дървесина за 2022 г. се увеличиха с 52 705 лв. спрямо 2021 г. 

(141 265 лв. – за 2021 г. и 193 961 лв за 2022 г.) 

 Стопанисват се горските територии и се задоволяват нуждите на 

населението. 

Предстоящи задачи по приоритета: 

 Създаване на Консултативен съвет за подпомагане на земеделци и 

животновъди. 

По Приоритет 7 – Местни данъци и такси. Постигнат резултат 100%. 

 Подобри се качеството на услугата сметосъбиране и сметоизвозване. 

 Обнови се автопарка на ОП „БКС“, като се закупиха нови машини, с цел 

подобряване качеството на услугите – сметосъберане, сметоизвозване и чистота. 
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За последните две години бяха закупени:  

- Ротор – машина за чистене на сняг; 

- Снегорин;  

- Четириколесно превозно средство с електродвигател; 

- Багер товарач; 

- Метачна машина; 

- Сметосъбирачен автомобил; 

- Мини багер; 

- Автовишка; 

 Закупени са нови кошове за сметосъбиране тип Мева-350 бр. и тип Бобър-47 

бр. за 30 000 лв. 

Инвестициите в този сектор възлизат на 768 516 лв. само за две години. 

 Повиши се събираемостта на местните данъци и такси, включително и 

туристическия данък. 

 Предостави се услугата електронно плащане на данъци и такси. 

По Приоритет 8 – Политика за младите хора.  

 През периода на двете години полагахме грижи и подкрепяхме деца в 

неравностойно положение,  деца със СОП, деца сираци и деца с отличен успех. 

 Подсигурихме нормалното функциониране на ЦПРЛ – Ученическо общежитие 

„В.Левски“ за учениците, които ползват услугите на общежитието, като подобрихме 

материалната база и подсигурихме отоплението. 

 Подсигурихме нормалното функциониране на ЦПРЛ – Общински детски 

комплекс, като подсигурихме финансовата му издръжка. Също така, вложихме средства 

за подобряване на материалната база. 

Предстоящи задачи по приоритета: 

 Предстои създаване на Младежки съвет 

Очаква ни още една напрегната 2023 г. Предстои много работа по разработка и 

изпълнение на важни проектни намерения и задачи, за които ще се търси финансиране 

по Плана за възстановяване и устойчивост. Сред тях най-важни са:  

 Изпълнението на първи етап от подмяна на водопреносната мрежа в 

кв.Настан 

 Изграждане на нов център в кв.Настан. 

 Саниране на осем многофамилни жилища от ОП „Региони в растеж“. 

 Модернизация на уличното осветление в община Девин. 

 Изработване на проектните инвестиционни планове. 

 Възстановяване на щети от бедствия и аварии. 

 Закупуване на специализирана техника за нуждите на ОП „БКС“. 
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Да си пожелаем една успешна 2023 година, въпреки световните и национални 

кризи! 

 

Изготвил:  

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ 
Кмет на община Девин  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=879732932744165&set=pcb.879747142742744&__cft__%5b0%5d=AZVHOAbstpC41Or0dJ5cvuj9ETk_GWN19xc7BxqCjVhGHcA3qOPwtxy8ACfOOJLM_xeWmBNq8sAZLjVy1TF0gqNTGmmKnzdpsJGN26OgESlCh80Ro-Wv8jwvZV8DfEW9qx0&__tn__=*bH-R


 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 15 

от 27.02.2023 г. 

 

Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за 

материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение 

№ 24/09.03.2017 г. за периода 01.12.2022 г. до 31.12.2022 г. и Баланс и Отчет 

за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за периода 01.09.2022 до 

31.12.2022 година. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема сведение, предоставените от Управителя на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД гр. 

Девин в изпълнение на Решение № 24 от 09.03.2017 г. на ОбС Девин, финансови 

справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 01.12.2022 г. до 

31.12.2022 г. 

2. Приема Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 

периода 01.09.2022 до 31.12.2022 година. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 3, ДЗО – 16 от 06.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 16 

от 27.02.2023 г. 

 

Приемане на Общински спортен календар на община Девин за 2023 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Общински спортен календар на община Девин за 2023 г., съгласно 

Приложението. 

2. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими правни 

действия по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 4, ДЗО – 17 от 07.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. председател на Общински съвет – Девин 

 



Приложение към Решение № 16 от 27.02.2023 г. 
 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2023 ГОДИНА 

ДАТА/ МЕСЕЦ СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ 
МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 
ОРГАНИЗАТОРИ ФИНАНСИРАНЕ/СУМА 

1 2 3 4 5 

 
Ученически спортни игри за 

2022/2023 учебна година 

Според графика за 

организиране и 

провеждане 

Община Девин,  

общински училища 

Община Девин 

МКБППМН 

Март 

Пролетен спортен празник 

Състезание по приложно колоездене 

Подвижни игри Спортни игри 

Щафетни игри 

Волейбол 

с. Грохотно 

ОУ „Гео Милев“,  

с. Грохотно,  

общ. Девин 

Община Девин 

МКБППМН 

Март 

Участие в държавно първенство на БФВ в 

регион Тракия – Зонално състезание по 

волейбол за Пре-кадетки 

Според календара на БФВ ВК „Въча“ 

В рамките на заделените 
средства за спортни 

дейности и спортни 

дружества 

Март – Май 
Първенства от календара на Български 
футболен съюз – Пролетен сезон 

2022/2023 на футбол 9 (2010-2011 г.) 

Според календара на БФС 

– зона Пловдив 

БФС 

ФК „Девин“ 

В рамките на заделените 

средства за спортни 

дейности и спортни 
дружества 

Април Детски футболен турнир за подрастващи 
Общински стадион, 

гр.Девин 
ФК „Девин“ Спонсорство 

Май 

Участие в държавно първенство на БФВ в 

регион Тракия – Зонално състезание по 

волейбол за момичета 13 г. 

Според календара на БФВ ВК „Въча“ 

В рамките на заделените 

средства за спортни 
дейности и спортни 

дружества 

Състезание на ученици велосипедисти  Двора на училището 

ОУ „П. Кр. Яворов“,  

с. Гьоврен,  

общ. Девин 

Община Девин 
МКБППМН 

Спортен празник 
Общински стадион, 

гр.Девин 

ПГЕ „А.С.Попов“  

град Девин 

Община Девин 

МКБППМН 

Футболен турнир по случай Гергьовден 
Общински стадион, 

гр.Девин 

Община Девин, 
ФК „Девин“ 

МКБППМН 

Спонсорство 



Приложение към Решение № 16 от 27.02.2023 г. 
 

1 2 3 4 5 

Юни 

Общоучилищен поход, посветен на Деня 

на Ботев и героите, загинали за 

свободата на България 

До местността 

„Дикили таш“ 

ОУ „П. Кр. Яворов“,  

с. Гьоврен,  

общ. Девин  

Община Девин 

МКБППМН 

Август 

Футболен турнир по повод Празника на 

град Девин и минералната вода 

 
Състезание по плуване по случай 

седмицата на водата 

Спортна площадка в кв. 

Въртлек 

 
Плувен басейн на Спа-

хотел „Орфей” 

Община Девин 

ФК „Девин“ 

 
Община Девин 

 

Общински бюджет 

Септември – 

Ноември 

Първенства от есенния полусезон 

2023/2024 на БФС – деца на футбол 11 и 

деца на футбол 7 

Според календара на БФС 

– зона Пловдив 

БФС 

ФК „Девин“ 

В рамките на заделените 

средства за спортни 

дейности и спортни 

дружества 

Септември – 
Ноември 

Държавно първенство от есенния 

полусезон на 2023 г.– състезания по 

волейбол възрасти: момичета до 13 г. и 
прекадетки  

Според календара на БФВ ВК „Въча“ В рамките на заделените 

средства за спортни 

дейности и спортни 
дружества 

 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

от 27.02.2023 г. 

 

Календар за предвидените културните събития и прояви в Община Девин за 

2023 година 

 

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

17, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Утвърждава Календар за културните събития и прояви в Община Девин през 

2023 г., съгласно приложението. 

2. Определените средства за финансиране на проявите от календара за 

предвидените културни събития и прояви в размер на 76 500,00 лв. /седемдесет и 

шест хиляди и петстотин лева/ да бъдат предвидени в бюджета на община Девин за 

2023 година. 

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

действия по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 5, ДЗО – 18 от 07.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. председател на Общински съвет – Девин 

 



Приложение към Решение № 17 от 27.02.2023 г. 

 

 

КАЛЕНДАР ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ В ОБЩИНА ДЕВИН ПРЕЗ 2023 ГОДИНА 

ДАТА / МЕСЕЦ МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА / ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР/И 

СРЕДСТВА ОТ 

ОБЩИНСКИ 
БЮДЖЕТ  

2023 Г. 

1 2 3 4 5 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

01.01.2023 г. с. Чуруково Коледари в с. Чуруково 
НЧ „Родопска обнова - 
1938“, с. Михалково 

 

06.01.2023 г. 

СУ „Христо 

Ботев“, 
гр. Девин 

ОУ „Христо 

Ботев“,  

с. Лясково 

Отбелязване на 175 години от рождението на Христо Ботев  

Община Девин, 

СУ „Христо Ботев“, 

гр. Девин и 
ОУ „Христо Ботев“, с. 

Лясково 

80,00 

06.01.2023 г. Библиотека 
„Христо Ботев – 175 години от рождението му”  

/Тематична изложба/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

07.01.2023 г. 
Салона на 

читалището 
„Бабинден” 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 
 

10.01.2023 г. Библиотека 
„Алексей Николаевич Толстой – 140 години от рождението му” 

/Тематична изложба/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

10 –17.01.2023 г. 

Местността 

Бялото камене и 
библиотеката 

Състезание с шейни и изложба от рисунки на тема: „Родопите 

през зимата“ 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе 
 

12.01.2023 г. Читалище Битова вечер на тема: „Край огнището“. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

13.01.2023 г. Библиотека 
„Алеко Константинов – 160 години от рождението му ” 

/Тематична изложба/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

13.01.2023 г. Читалище 
145 години от рождението на Пейо Яворов – поет, писател, 

драматург и революционер 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

13.01.2023 г. Библиотека  145 години от рождението на Пейо Яворов – поетична вечер 
НЧ „Отец Паисий - 1951“,  

с. Селча 
 

13.01.2023 г. Библиотека  „Алеко Константинов – 160 години от рождението му“ 
НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 
 

16.01.2023 г.    Библиотека 
„Пейо Яворов – 145 години от рождението му ” 

/Тематична изложба/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

16.01.2023 г. Община Девин 
Отбелязване на 70 – годишен юбилей на писателя  
Емил Енчев 

Община Девин  130,00 



Приложение към Решение № 17 от 27.02.2023 г. 
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1 2 3 4 5 

19.01.2023 г. Библиотека 
„Ивайло Петров  – 100 години от рождението му ” 

/Тематична изложба/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

19.01.2023 г. 
ОУ „Гео Милев“,  

с. Грохотно 
Литературно полудневие: 
„Наши деца – творци“ 

ОУ „Гео Милев“,  
с. Грохотно и МКБППМН 

 

20.01.2023 г. с. Триград 
Спортно състезание „Весела пързалка“ с учениците от ОУ „Иван 

Вазов“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград и ОУ „Иван 

Вазов“ и МКБППМН 

 

21.01.2023 г. 
Репетиционна 

зала 
„Бабинден”  – сценка 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

21.01.2023 г. Читалище „Бабинден“ – отбелязване деня на родилната помощ 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

21.01.2023 г. Читалище „Бабинден“ –  възстановка на обичая   
НЧ „Отец Паисий - 1951“,  

с. Селча 
 

21.01.2023 г. Читалище Празнуване на „Бабинден“ 
НЧ „Съединение - 2006“, 

с. Осиково 
 

22.01.2023 г. Библиотека „Бабинден”   
НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 
 

23.01.2023 г. Библиотека 
„Стендал  – 240 години от рождението му ” 

/Тематична изложба/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

24.01.2023 г. 
ПГЕ „А. С. 

Попов“, гр. Девин 

Литературен конкурс, по случай международния ден на 

образованието 

ПГЕ „А. С. Попов“, гр. 

Девин и Община Девин и 

МКБППМН 

 

25.01.2023 г. 
ПГЕ „А. С. 

Попов“, гр. Девин 

Ден на креативното мислене, по случай международния ден на 

информацията /изработка на табла, макети, представяне на 

сценки, представяне на интересни факти, новаторски идеи от 

ученици и др./ 

ПГЕ „А. С. Попов“, гр. 

Девин и МКБППМН 
 

27.01.2023 г. Читалище 
Запознаване на децата от детската градина с дейността на 

библиотеката 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

27.01.2023 г. Читалище 
160 години от рождението на Алеко Константинов- литературна 

беседа „Бай Ганьо днес“ 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

30.01.2023 г. Читалище 175 години от рождението на Христо Ботев - рецитал. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

Януари 2023 г. 
гр. Девин 
кв. Настан 

Празнуване на Бабинден 

Община Девин, 

Пенсионерски клуб – 
Девин, Пенсионерски 

клуб „Надежда“ и 

170,00 



Приложение към Решение № 17 от 27.02.2023 г. 
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Културен клуб на 
пенсионера 

1 2 3 4 5 

Януари 2023 г. 
Клуб на 

пенсионера 
Възстановка на обичая „Бабин ден“-ден на родилната помощ 

НЧ „Възраждане - 1949“, 

кв. Настан, 
 

Януари 2023 г. Библиотека 
175 години от рождението на Христо Ботев.  

Презентация и изложба посветени на Христо Ботев. 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

Януари 2023 г. Библиотека 160 години от рождението на Алеко Константинов. 
НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

Януари 2023 г. Читалище Сбирка на членовете на клуб „Плетиво“. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

Януари 2023 г. Читалище 
Продължаване на кампанията „Чети с мен“- работа с клуба  

„Приятели на книгата“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

Януари 2023 г. Читалище 
„Зимни вечери“ в библиотеката. Разкази по спомени на жителите 

на с. Беден 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
 

Януари 2023 г. Читалище „Ръкоделие“ - плетиво 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

Януари 2023 г. Читалище 

Било ли е …?-  мост между поколенията –  среща с най-старите 

хора в селото 
 

„Бабинден“ 

 

Детска любознателница „Да създадем наша детска книга“ 
 

300 години от рождението на Исак Нютон – презентация 

 

175 години от рождението на Христо Ботев – изложба и рецитал 

 
160 години от рождението на Алеко Константинов – кратка 

постановка 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

09.02.2023 г. Читалище  
Светозар Казанджиев и Родопа – литературна вечер с 
презентация и дискусия 

НЧ „Просвета-1942”,  
с. Лясково 

 

11.02.2023 г.  Читалище Всичко е любов – поетична вечер в библиотеката 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

12.02.2023 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 
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13.02.2023 г. Библиотека 
„Жорж Сименон – 120 години от рождението му” 

/Тематична изложба/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

1 2 3 4 5 

13.02.2023 г. Читалище Вечер на любовната лирика под надслов „Вино и любов” 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

14.02.2023 г. Читалище 
Вечер на поезията -„На чаша вино”-посветено на Деня на 

влюбените и Трифон Зарезан 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

14.02.2023 г. Читалище Ден на влюбените – „Любовта в илюстрации 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

14.02.2023 г. Читалище Изработване на картички за „Деня на влюбените“ 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
 

14.02.2023 г. Читалище „Вино и любов” – Поетична вечер в Библиотеката 
НЧ „Отец Паисий - 1951“,  

с. Селча 
 

18.02.2023 г. Читалище 

Отбелязване на годишнина от обесването на Васил Левски: 

-Табло за живота и делото на Васил Левски; 

-Изложба на книги за В. Левски.   

НЧ „Светлина - 1948“,  
с. Гьоврен 

 

19.02.2023 г. Библиотека 
Изложба и рецитал - Седмица посветена на Апостола на 
свободата 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно и 

МКБППМН 

 

19.02.2023 г. Читалище Рецитал посветен на делото на Апостола на свободата. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

19.02.2023 г. Читалище Отбелязване на годишнина от обесването на Васил Левски 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден, 

НЧ „Съединение - 2006“, 
с. Осиково 

 

19.02.2023 г. Читалище „Ако спечеля, печеля за цял народ….” – презентация и изложба 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

19.02.2023 г. Библиотека Изложба за дена на Левски 
НЧ „Родопска обнова - 
1938“, с. Михалково 

 

19.02.2023 г. Библиотека Отбелязване на годишнината от гибелта на Васил Левски 
НЧ „Отец Паисий - 1951“, 

с. Селча 
 

19.02.2023 г. 
Салона на 

читалището 
Отбелязване на годишнината от обесването на Васил Левски 

НЧ „Светлина - 1946“,  
с. Стоманево 

 

21.02.2023 г. Библиотека Ден на майчиния език-информационен ден 
НЧ „Назъм Хикмет - 
1948“, с. Грохотно 

 

22.02.2023 г. Читалище 
145 години от рождението на Пейо Крачолов Яворов- 

литературно четене „Любовната лирика на Яворов“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
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22.02.2023 г. 
Двора на 

училището 
Сирни Заговезни – ден на прошката 

НЧ „Родопска обнова - 
1938“, с. Михалково 

 

23.02.2023 г. Читалище Баба Марта плете мартеници - изложба 
НЧ „Съединение - 2006“, 

с. Осиково 
 

1 2 3 4 5 

28.02.2023 г. Читалище 
„Българската мартеница – сила, здраве и красота“  
Конкурс за най-хубава мартеница 

НЧ „Светлина - 1948“,  
с. Гьоврен 

 

28.02.2023 г. Читалище 
Здравна беседа в пенсионерския клуб на тема: 

„Заболяване на двигателната система “. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

28.02.2023 г. 
ДГ „Радост“ – 

филиал Триград 

140 години от рождението на Стоян Дринов  

/Посещение в детската градина/ 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

Февруари 2023 г. Музейна сбирка „Животът и делото на Васил Левски”  - изложба 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

Февруари 2023 г. 
Читалня на 

библиотеката 
Изложба на литература за ‘’Живота и делото на Васил Левски’’ 

НЧ „Възраждане - 1949“, 

кв. Настан 
 

Февруари 2023 г. Читалище Работилница за мартеници – изработване на мартеници от деца 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Февруари 2023 г. Читалище Изработка на мартенички 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
 

Февруари 2023 г. Читалище 
Вечер посветена на Васил Левски - викторина, изработване на 

пана от природни материали за празника на жената. 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, с. Брезе и децата 
от кръжок Сръчни ръце” 

 

Февруари 2023 г. Читалище 
Конкурс на тема „Зимна приказка в Лясково – рисунки и снимки” 
 

Снежна феерия – конкурс за най-добре направен снежен човек 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Февруари 2023 г. гр. Девин Благотворителни базари за мартеници 
Детски градини, 

МКБППМН, ЦОП „Слънчо“ 
 

Февруари 2023 г. 
Градска 

библиотека 
Тържество за Васил Левски 

 ЦПЛР – УО и НЧ 

„Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

01.03.2023 г. 
Читалищата в 

общината 
„Ден на самодееца и любителското-художествено творчество” 

Народните читалища в 

общината 

1 500,00 

01.03.2023 г. 
Читалищата в 

общината 
Посрещане на Баба Марта 

Народните читалища в 

общината 
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01.03.2023 г. 
Салона на 

Читалището 
Празник на любителското художествено творчество. 

Посрещане на Баба Марта. 

НЧ „Възраждане - 1949“, 
кв. Настан 

 

01.03.2023 г. Библиотека 
Посрещане на Баба Марта. 

Закичване на читатели с мартеници от децата. 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

1 2 3 4 5 

01.03.2023 г. Читалище  

Посрещане на Баба Марта, изложба на мартенички, подаряване 

на мартенички, отбелязване на деня на самодееца с женската 
певческа група. 

НЧ „Изгрев - 1936“, 

с. Триград 

 

01.03.2023 г. Читалище  
Отбелязване на „Деня на самодееца“ с битова група 
„Родопчанка“, с. Беден и връзване на мартеници 

НЧ „Надежда –1950“ 
с. Беден 

 

01-08.03.2023 г. 
Салона на 

читалището  

Поздрав за деня на самодееца - програма от БГ „Славей”, 

изложба от картини за 3-март-Освобождението на България, 
кулинарна изложба от жените в селото. Подаръци за всички жени 

по случай 8-ми март 

НЧ „Асен Златаров - 
1945“ и Кметство Брезе 

 

01.03.2023 г. Читалище  
Да запеем приятели - шоу- програма за деня на самодееца 

Доброволческа акция „Подари усмивка с мартеничка” 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

01.03.2023 г. Читалище  Конкурс за автентична и оригинална мартеничка 
НЧ „Отец Паисий - 1951“, 

с. Селча 

 

01.03.2023 г. 
Салона на 

читалището 

Честване на деня на самодееца и връцване на мартеници на 

жителите на селото 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

 

03.03.2023 г. 
Дом на 

културата 
„145 години от Освобождението на България” Община Девин 3 500,00 

03.03.2023 г. 
Читалищата в 

общината 
„145 години от Освобождението на България” 

Народните читалища в 

общината 
 

03.03.2023 г. 

Библиотека, 

Музейна сбирка и  

Дом на културата 

„145 години от освобождението на България”  - Тематични 

изложби и участие на самодейците към НЧ „Родопска просвета-

1923” в празничната програма на общината. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

03.03.2023 г. Читалище Изложба посветена на националния празник 
НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

03.03.2023 г. Читалище 
Литературна изложба на творби, отразяващи Руско - турската 

освободителна война - в чест на Националния празник 3- март. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

03.03.2023 г. Читалище Национален празник на България. Табло - информация 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
 

03.03.2023 г. Библиотека Ден на мартеницата 
НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 
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07.03.2023 г. 
ОУ „Гео Милев“,  

с. Грохотно 

Творческа работилница /work shop- изработване на сувенирни 
фигури от сапун/ или Творческо изложение „Сувенирни фигурки 

от сапун“ 

ОУ „Гео Милев“,  

с. Грохотно и МКБППМН 
 

08.03.2023 г. 
Читалищата в 

общината 
„Международен ден на жената”   

Народните читалища в 

общината 

 

08.03.2023 г. Музейна сбирка 

Международен ден на жената -  Организиране на конкурс за 

децата от детските градини на тема „Картичка за мама” с грамоти 

и награди и изложба на изработените картички. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

1 2 3 4 5 

08.03.2023 г. Читалище Вечер посветена на жената. 
НЧ „Назъм Хикмет - 
1948“, с. Грохотно 

 

08.03.2023 г. Читалище 
8-ми март-международен ден на жената. Поднасяне на цветя и 
грамоти на жените-участници в читалищния живот. 

НЧ „Светлина - 1948“,  
с. Гьоврен 

 

08.03.2023 г. с. Триград „8 март- Международен ден на жената“- общоселско тържество 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

08.03.2023 г. Читалище 
„Деня на жената“ 
„Деня на мама“ - празник 

НЧ „Надежда –1950“ 
с. Беден 

 

08.03.2023 г. Читалище Празнична програма по случай Деня на жената 
НЧ „Съединение - 2006“, 

с. Осиково 
 

08.03.2023 г. с. Михалково  „Международен ден на жената“ 
НЧ „Родопска обнова - 
1938“, с. Михалково 

 

14.03.2023 г. с. Грохотно Ежегоден обичай „Посрещане на пролетта изпращане на зимата” 
НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

14.03.2023 г. Читалище Възпроизвеждане на обичая „ Палене на стара Марта”. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

14.03.2023 г. Читалище Палене и прескачане на огън – стар обичай 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

21.03.2023 г. Читалище 
21 март – световен ден на поезията. Четене на стихотворения от 

известни поети от ученици. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

21.03.2023 г. Читалище 
21 март- световен ден на поезията - в света на българската 

любовна лирика- Литературна вечер. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

22.03.2023 г. с. Грохотно 
Световен ден на водата  

„Опазване на природните води в селото” 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

22.03.2023 г. Читалище 
22 март- международен ден на водата и посрещане на първа 

пролет. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград ОУ „Иван 
Вазов“ и МКБППМН 

 

24.03.2023 г. Читалище 

132 години от рождението на Чудомир – Димитър Чорбаджийски. 

Запознаване с живота и творчеството му и с негови известни 
творби. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
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28.03.2023 г. Библиотека „Максим Горки -155 години от рождението му” 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

Март 2023 г. Читалище 

Българийо, за тебе те умряха – рецитал 

„Жената – извор на вдъхновение и красота”  - програма за деня 

на майката 

„Баба Марта бързала” – конкурс  и  изложба на тема 

Ритуал Къдене „Наша марта” 

Презентация „Ван Гог” 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

1 2 3 4 5 

Март 2023 г. 
Центъра на с. 

Лясково 

Пролетна феерия – забавления за деца 

Да посадим добро– инициатива на доброволческа   група към 

читалището 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

Март 2023 г. 
Х-л „Орфей“, 

гр. Девин 
Празничен концерт  „Море от любов за мама“ 

Община Девин и  

ЦПЛР - ОДК 
600,00 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

01.04.2023 г. Читалище „Ден на хумора и шегата“ - организиране на надлъгване. 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

01.04.2023 г. Читалище 
Светът е оцелял ,защото се е смял 

Вечер на хумора 

НЧ „Отец Паисий - 1951“, 

с. Селча 
 

02.04.2023 г. Библиотека 
Международен ден на детската книга и изкуство за деца 

Посещение на децата от детската градина в Библиотеката. 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

02.04.2023 г. Библиотека 
„Международен ден на детската книга“ 

/Четене в началния курс/. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград и ОУ „Иван 

Вазов“ 

 

02.04.2023 г. Библиотека 
Седмица на детската книга 

„Сладкодумни страници” 

НЧ „Отец Паисий - 1951“, 

с. Селча 
 

07.04.2023 г. 
Дом на 

културата 
„Великденски концерт“ 

Община Девин, 

МКБППМН, ЦПЛР – 
ОДК, ЦОП „Слънчо“, 

училища и детски 

градини от община 

Девин,  

1 000,00 

07.04.2023 г. Читалище 
Седмица на гората – поход до м. „Дикили таш” с ученици и 

учители. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен, ОУ „Пейо Кр. 
Яворов“ и МКБППМН 

 

07.04.2023 г. 
Местността 
„Гюнето“ 

Седмица на гората – екологична култура, опазване на природата 
и почистване на буклуци 

НЧ „Светлина - 1946“,  
с. Стоманево 
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08.04.2023 г. Библиотека 100 години от рождението на Радой Ралин /презентация/ 
НЧ „Родопска обнова - 
1938“, с. Михалково 

 

08.04.2023 г. Библиотека „Великден“ 
НЧ „Родопска обнова - 
1938“, с. Михалково 

 

15.04.2023 г. Библиотека 
Великденски празници 
„Конкурс и изложба от писани яйца” 

НЧ „Отец Паисий - 1951“, 
с. Селча 

 

20.04.2023 г. Библиотека 

Седмица на детската книга и изкуства-  конкурс на рисунка по 

епизоди от любими детски произведения с учениците на  

ОУ „ Ив. Вазов”. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград, ОУ „Иван 

Вазов“ и МКБППМН 

 

1 2 3 4 5 

20-24.04.2023 г. Библиотека 
Седмица на книгата:   
Маратон на четенето - „Молба на книгата”- гостуване на 

първокласниците в библиотеката. 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

20.04.2023 г. Читалище 
147 години от „Априлското възстание“- рецитал на патрония 
празник на училището. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград, ОУ „Иван 

Вазов“ и МКБППМН 

 

22.04.2023 г. Музейна сбирка 

„Денят на земята” – Дискусия с ученици относно климатичните 

промени и начините за ограничаване на замърсяването на 

околната среда   

НЧ „Родопска Просвета - 
1923“, гр. Девин 

 

22.04.2023 г. с. Грохотно Отбелязване деня на земята. Излет сред природата с деца. 
НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

22.04.2023 г. Библиотека 
„Радой Ралин  - 100 години от рождението му” 
/Тематична изложба/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

 

22.04.2023 г. Читалище Ден на земята. В природата нищо не съществува само. 

НЧ „Светлина - 1948“,  
с. Гьоврен, ДГ „Катя 

Вачева“, ОУ „Пейо Кр. 

Яворов“ и МКБППМН 

 

22.04.2023 г. Читалище Отбелязване деня на земята - 22 април. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

23.04.2023 г. 
Библиотека 

Музейна сбирка 

„Седмица на детската книга и изкуствата за деца” –  съвместно с 

ЦОП 

- Изложба на детска литература ; 
- Среща с детски писател ; 

- „Пътуващото куфарче” ; 

- Посещение на музея от деца и ученици 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин, ЦОП 

„Слънчо“ и ЦПЛР - ОДК 

 

23.04.2023 г. Читалище „Международен ден на книгата. Четене на книги в библиотеката. НЧ „Светлина - 1948“,   
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с. Гьоврен, ОУ „Пейо Кр. 
Яворов“ и МКБППМН 

23.04.2023 г. Читалище „Ден на книгата“ 
НЧ „Съединение - 2006“, 

с. Осиково 
 

29.04.2023 г. Библиотека 
„Елисавета Багряна  - 130 години от рождението и” 
/Тематична изложба/ 

НЧ „Родопска Просвета - 
1923“, гр. Девин 

 

30.04.2023 г. 
с. Триград 

 

Читалище 

Излет в околностите на селото с учениците от кръжока „Лечебни 

растения“. 
 

Подаряване на книжки на първокласниците за празника на 

буквите. 

НЧ „Изгрев - 1936“, 

с. Триград 
 

1 2 3 4 5 

Април 2023 г. Училища  
„Опазване на околната среда и разделно събиране на 

отпадъците“ - презентация 

Община Девин и 

МКБППМН 
 

Април 2023 г. 
Читалня на 

библиотеката 

Изложба на литература на наши и чужди автори по случай 

Световния ден на книгата. 

НЧ „Възраждане - 1949“, 

кв. Настан 
 

Април 2023 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  
 

Април 2023 г. Библиотека 
130 години от рождението на  

Елисавета Багряна - витрина подредена в библиотеката 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

Април 2023 г. Читалище „Да изчистим заедно района около кметството и читалището” 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен, Кметство 

Гьоврен 

 

Април 2023 г. Читалище „Вече сме читатели” – ритуал за първокласници. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен, „Пейо Кр. 

Яворов“ и МКБППМН 

  

Април 2023 г. Читалище Пролетен карнавал. Парад на цветята. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен, ОУ „Пейо Кр. 

Яворов“ и МКБППМН 

 

Април 2023 г. Читалище 
Седмица на детската книга - беседа в библиотеката на 

читалището. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Април 2023 г. с. Грохотно 
75 години от основаването на читалището –  

юбилеен празничен концерт 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
1 000,00 

Април 2023 г. Читалище 
Дни на детската книга и изкуство – четене на приказки за малки 

и големи 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
 

Април 2023 г. 

Местността 

„Синора” и 

библиотеката 

 

Поход до параклиса „Петър и Павел” - почистване, засаждане на 

дръвчета и цветя. 
„Ден на шегата“ - най-смешно разказана случка 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, родители, 

доброволци и деца 
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Април 2023 г. 
Залата на 

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

НЧ „Просвета-1942”,  
с. Лясково 

 

Април 2023 г. 
Библиотека и 

Читалище 

-Изложба на рисунки на тема „ Пролетта в Лясково” 

-Конкурс „Писано яйце, шарено” 

-Индианска Приказка – 205 години от рождението на Майн Рийд 

-Седмица на детската книга – маратон  на  четенето,  пижамено 

парти в библиотеката 

-Беседа  и презентация по повод Международния ден на здравето 

-„Люти чушки” – вечер посветена на хумора и сатирата на Радой 

Ралин 

-„Сръчко“ – изложба на ръкоделия 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

1 2 3 4 5 

Април 2023 г. ЦПЛР – ОДК 

-Седмица на гората- 

Конкурс за рисунка: 

„Хора, пазете гората! “ 
-Изложба на великденски яйца и картички 

-Международен конкурс:  

„С очите си видях бедата“ 

Община Девин,  
ЦПЛР – ОДК, 

МКБППМН, училища и 

детски градини 

 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

01-24.05. 

2023 г. 

Центъра на с. 

Брезе, двора на 

читалището и 
библиотеката 

Празник на селото - курбан за здраве и благополучие. 

Вечер посветена на „Ден на светите братя Кирил и Методий, на 

българската азбука, просвета и култура и на славянската 
книжовност“ 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, Кметство Брезе 

и доброволци 

1 500,00 

06.05.2023 г. Читалище Сто години от рождението на Юри Буков /1923г. - 2006г./ 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
 

06.05.2022 г. 
Градски 

стадион 
Общоградско честване на Гергьовден 

Община Девин,  
ЦПЛР-ОДК, гр. Девин, 

ФК „Девин“, 

НЧ „Родопска Просвета 

- 1923“,  
гр. Девин 

4 000,00 

06.05.2023 г. 
Салона на 

Читалището 
Ежегоден обичай „Адарлез” - вадене на китки 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

06.05.2023 г. с. Гьоврен 
Отбелязване на 75 годишнина на НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
1 000,00 
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06.05.2023 г. Библиотека 
130 години от рождението на Елисавета Багряна - литературно 
четене. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  
с. Триград 

 

06.05.2023 г. Читалище Празник на Европа. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

06.05.2023 г. Читалище Програма за Гергьовден 
НЧ „Родопска обнова - 
1938“, с. Михалково 

 

06.05.2023 г. 
Двора на 

читалището 
Отбелязване на деня на храбростта 

НЧ „Отец Паисий - 1951“, 

с. Селча 

 

11.05.2023 г. Библиотека 

„Ден на библиотекаря” - отворени врати в Библиотеката и 

„Библиотекар за един ден”, както и награждаване на най-
активните читатели. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин и 
МКБППМН 

 

11.05.2023 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 

 

1 2 3 4 5 

11.05.2023 г. Библиотека 
„165 години от първото честване на празника на светите братя 

Кирил и Методий” – Тематична изложба 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

13-14.05. 

2023 г. 

гр. Девин и 

с. Михалково 
Световно първенство по улов на хищна риба от брега Община Девин 2 000,00 

16.05.2023 г. 

ПГЕ „А. С. 

Попов“, гр. 
Девин и СУ 

„Христо Ботев“, 

гр. Девин 

Тържествено изпращане на випуск 2023 г. 
ПГЕ „А. С. Попов“, гр. 
Девин и СУ „Христо 

Ботев“, гр. Девин 

300,00 

18.05.2023 г. Община Девин Представяне на книгата на писателя Емил Енчев 
Община Девин и 

МКБППМН 
1 000,00 

18.05.2023 г. Музейна сбирка 
Международен ден за опазване на паметниците на културата - 

отворени врати на музейната сбирка 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

19.05.2023 г. Музейна сбирка 
„Европейска нощ на музеите” – презентация с ученици на тема  
„Ролята на музейното дело” 

НЧ „Родопска Просвета - 
1923“, гр. Девин 

 

22.05.2023 г. с. Триград 
Международен ден за опазване на биологичното разнообразие- 
поход и беседване с кръжочниците по билкарство 

НЧ „Изгрев - 1936“,  
с. Триград, ОУ „Иван 

Вазов“ и МКБППМН 

 

23.05.2023 г. с. Лясково Мой роден край – урок по родолюбие 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково, ОУ „Христо 

Ботев“ и МКБППМН 

 

23.05.2023 г. гр. Девин Среща на Кмета с учители пенсионери Община Девин 3 000,00 
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24.05.2023 г. 
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 

1 500,00 

24.05.2023 г.  
кв. Настан-

площада 
Традиционен празник на кв. Настан – участие на 
самодейните състави 

НЧ „Възраждане - 
1949“, кв. Настан 

3 000,00 

24.05.2023 г. Музейна сбирка 

Конкурс  за рисунка на тема „ Ден на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета и култура и на 

славянската писменост”. Изложба на творбите по случай 
националния празник. 

НЧ „Родопска Просвета - 
1923“, гр. Девин и 

МКБППМН 

 

24.05.2023 г. 
Салона на 

читалището 

Конкурс „Почитател на книгата”  и празник  посветен на светите 

братя Кирил и Методий 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 
 

1 2 3 4 5 

24.05.2023 г. с. Триград 

Организиране на общоселско тържество посветено на 24 май- 

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

просвета и култура и на славянската книжовност.  

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград, Кметство 
Триград, ОУ „Иван Вазов“ 

и МКБППМН 

 

24.05.2023 г. Читалище 
„Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност“. 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
 

24.05.2023 г. Читалище 
Отбелязване на „Ден на светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура и на славянската 

книжовност“ 

НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 
 

27.05.2023 г. Библиотека „Никола Йорданов Фурнаджиев – 120 години от рождението му” 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

30.05.2023 г. Читалище 
Билките в околностите на селото-изработване на хербарии от 
учениците. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен, ОУ „Пейо Кр. 

Яворов“ и МКБППМН 

 

30.05.2023 г. Читалище 
Световен ден за борба против тютюнопушенето  
/Беседа с ученици/ 

НЧ „Изгрев - 1936“,  
с. Триград 

 

Май 2023 г.  Библиотека 
Библиотекар за 1 ден – ден на отворени врати за учениците от 

училището. 

НЧ „Светлина - 1948“,  
с. Гьоврен, ОУ „Пейо Кр. 

Яворов“ и МКБППМН 
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Май 2023 г.  Библиотека Национална библиотечна седмица 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен, ОУ „Пейо Кр. 

Яворов“ и МКБППМН 

 

Май 2023 г.  Читалище 
Откриване на изложба с рисунки на деца в чест на Деня на 

Европа и 24 май 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен, ОУ „Пейо Кр. 

Яворов“ и МКБППМН 

 

Май 2023 г.  Читалище 
Люшнали се люлки – битова програма за Гергьовден 

Гергьовденски курбан 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково и доброволци 

 

Май 2023 г.  

Читалище 

 

Центъра на 

селото 

24 май – презентация 

Еко-фешън – модно ревю, с дрехи изработени от найлонови 

торбички, капачки, листа и др. 

Доброволческа група към 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

Май 2023 г. ЦПЛР - ОДК Конкурс за детска рисунка: „Детство мое“ 
ЦПЛР – ОДК  

и МКБППМН 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 

01.06.2023 г. 

пред Дом на 

културата „Международен ден на детето“ 

Община Девин, ОДК, 

ЦОП, МКБППМН, детски 

градини 

3 000,00 

1 2 3 4 5 

01.06.2023 г. Музейна сбирка „Ден на детето ” –  изложба 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

01.06.2023 г. 
Читалнята на 

библиотеката 
Изложба на детска литература за „Деня на детето”. 

НЧ „Възраждане - 1949“, 

кв. Настан 

 

01.06.2023 г. 
Библиотека, 

пред читалището 

Занимателни игри в библиотеката. 

Рисуване на асфалт с деца. 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

01.06.2023 г. Читалище 1 юни-Ден на детето. Празнично веселие. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен, ОУ „Пейо Кр. 

Яворов“ и МКБППМН 

 

01.06.2023 г. Читалище 
„Ден на детето“ – литературно - музикална програма, конкурси, 

състезания с ОУ „Иван Вазов“ и ДГ „Радост“ – филиал Триград. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград, ОУ „Иван 

Вазов“ и ДГ „Радост“ – 
филиал Триград 

 

01-04.06.2023 г. 
Двора на 

читалището 
„Ден на детето  - карнавал с костюми от любими приказки.  
Вечер на Христо Ботев и неговата поезия 

НЧ „Асен Златаров - 
1945“, деца и родители 

 

01.06.2023 г. 
Двора на 

училището 
Празник – Ден на детето 

НЧ „Родопска обнова - 
1938“, с. Михалково 

 

01.06.2023 г. 
Двора на 

читалището 

Честване на деня на детето 

-Детско парти 

НЧ „Отец Паисий - 1951“, 

с. Селча 
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02.06.2023 г. 
СУ „Христо 

Ботев“,  

град Девин 

„110 години – СУ „Христо Ботев“, град Девин“ 
СУ „Христо Ботев“, 

град Девин 
3 000,00 

02.06.2023 г. Читалище 
Отбелязване на 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за народна 

свобода 

НЧ „Назъм Хикмет – 

1948“, с. Грохотно 

 

02.06.2023 г. Читалище Ден на Ботев – Табло за загиналите за свободата 
НЧ „Светлина – 1948“,  

с. Гьоврен 

 

02.06.2023 г. Читалище 
„Ден на Ботев – презентация и щафетно четене на Ботеви 

стихове. 

НЧ „Изгрев – 1936“,  
с. Триград, ОУ „Иван 

Вазов“ 

 

02.06.2023 г. Читалище Незабравимият герой Ботев – рецитал 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

02.06.2023 г. 
Центъра на 

селото 

Отбелязване на Деня на Ботев и загиналите за свободата на 

България 

НЧ „Светлина – 1946“,  

с. Стоманево 

 

03.06.2023 г. с. Беден 
Празник на село Беден 

Ден на детето – тържество  

Кметство Беден и НЧ 

„Надежда –1950“ 

с. Беден 

1 500,00 

03.06.2023 г. 
Местността 

„Гьола“ 
Нестинарски празник 

НЧ „Светлина – 1946“,  

с. Стоманево и Ивайло 

Аянски 

 

1 2 3 4 5 

05.06.2023 г. Читалище Международен ден за опазване на околната среда. 
НЧ „Изгрев – 1936“,  

с. Триград 

 

05.06.2023 г. Читалище Световен ден на природата 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

09.06.2023 г. Читалище Честване Международния ден на приятелството. 
НЧ „Светлина – 1948“,  

с. Гьоврен 

 

16.06.2023 г.  гр. Девин Вечер на село Беден 

Община Девин и НЧ 

„Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

17.06.2023 г.  гр. Девин Вечер на кв. Настан 
НЧ „Възраждане - 1949“, 

кв. Настан 

 

19.06.2023 г. Читалище 
Честване Деня на бащата 

Празнична вечеря със символични подаръци 

НЧ „Светлина – 1948“,  

с. Гьоврен 

 

20.06.2023 г. Музейна сбирка 
Изложба на картини на Татяна Димитрова по случай сто 

годишният юбилей на читалището. 

НЧ „Родопска Просвета – 

1923“, гр. Девин 

 

23.06.2023 г. Читалище 
Изложба на материали, свързани с Международния ден за борба 

с наркотиците 

НЧ „Светлина – 1948“,  

с. Гьоврен 
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24.06.2023 г. гр. Девин Вечер на село Гьоврен 
НЧ „Светлина – 1948“,  

с. Гьоврен 
 

24.06.2023 г. с. Триград 
„Еньовден“ – магическата сила на билките: излет до околностите 

на селото с учениците от ОУ „Иван Вазов“ 

НЧ „Изгрев – 1936“,  
с. Триград, ОУ „Иван 

Вазов“ 

 

24.06.2023 г. с. Беден „Еньовден“ – събиране на билки 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

24.06.2023 г. Сред природата „Еньовден“ 
НЧ „Родопска обнова – 
1938“, с. Михалково 

 

24.06.2023 г. Сред природата Организиране на бране на билки с възрастни 
НЧ „Отец Паисий – 1951“, 

с. Селча 
 

26.06.2023 г. ОУ „Иван Вазов“ „Международен ден за борбата с наркоманията“ 

НЧ „Изгрев – 1936“,  
с. Триград, ОУ „Иван 

Вазов“, МКБППМН и 

лекар 

 

27.06.2023 г. Библиотека  
„Ерих Мария Ремарк  – 125 години от рождението и” 

/Тематична изложба/ 

НЧ „Родопска Просвета – 

1923“, гр. Девин 

 

27.06.2023 г. 
Библиотека и 

Музейна сбирка 

„Емил Енчев  – 70 години от рождението му” – Тематична 

изложба и среща с писателя 

НЧ „Родопска Просвета – 

1923“, гр. Девин 

 

29.06.2023 г. 
Местността 
„Синора”   

Традиционен поход под надслов „Един различен ден в Родопите 
под звуците на родопска гайда и народни песни” 

НЧ „Асен Златаров – 

1945“ и  

Сдружение „За Родопите”  

 

1 2 3 4 5 

30.06.2023 г. Читалище 
Празник на местните ястия и изложба на местни изработени 

ястия 

НЧ „Светлина – 1948“,  

с. Гьоврен 

 

30.06.2023 г. Читалище 120 години от рождението на Никола Фурнаджиев – рецитал 
НЧ „Изгрев – 1936“,  

с. Триград 

 

Юни 2023 г. Музейната сбирка 
„Природата около Девин”  - конкурс – фотография за деца и 

ученици 

НЧ „Родопска Просвета – 

1923“, гр. Девин 

 

Юни 2023 г. 
Читалище 
Лясково, 

Асеновград 

-„Детство мое”  - шоу 

-„Библиотекар за един ден“ 

-Родова среща м/у  селата Лясково, Девинско и  Лясково, 

Асеновград 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

Юни 2023 г. гр. Девин Юбилей на ОДК-10 години 
Община Девин, ЦПРЛ – 

ОДК 
1 500,00 

Юни 2023 г. гр. Девин „Девин денс фест“ 
Община Девин и Девин 

денс клуб 
5 000,00 
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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 

03.07.2023 г. Библиотека 
„Александър Николаев Фол  –90 години от рождението му” 

/Тематична изложба/ 

НЧ „Родопска Просвета – 

1923“, гр. Девин 

 

03.07.2023 г. Читалище 
Ден на семейството, любовта и верността. Среща на семейства с 

дългогодишен брак с млади семейства. 

НЧ „Светлина – 1948“,  

с. Гьоврен 

 

03.07.2023 г. 
ПГЕ „А. С. 

Попов“, гр. Девин 
Ден на отворените врати в ПГЕ „А. С. Попов“, гр. Девин 

ПГЕ „А. С. Попов“, гр. 

Девин 

 

08.07.2023 г. 

Дом на 

културата, 
Музейна сбирка 

и  Библиотека 

НЧ „Родопска просвета – 1923” – 100 години  

1 – Концерт на самодейците на читалището: 

- Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков 

- Вокална група „Родопчанка” с ръководител Надежда 

Башова 

- Вокална група за стари градски песни „Орфей” с 

ръководител Стоянка Дакова 

- Вокална група с ръководител Вера Башова 

2 – Изложба- 100 години читалище. 

3 – Изложба на Авраам- 20.07.2023г. 

4 –  Среща  на местни писатели и поети  

НЧ „Родопска Просвета 
– 1923“, гр. Девин 

2 000,00 

08.07.2023 г. Читалище 
173 години от рождението на Иван Вазов  

/Табло за живота на народния поет и изложба на книги/ 

НЧ „Светлина – 1948“,  

с. Гьоврен 

 

1 2 3 4 5 

14.07.2023 г. гр. Девин Вечер на село Осиково 

Община Девин и НЧ 

„Съединение – 2006“, с. 

Осиково 

 

15.07.2023 г. гр. Девин Вечер на село Селча 
НЧ „Отец Паисий - 1951“, 

с. Селча 

 

15.07.2023 г. Читалище 
Лятно училище по български  и руски език с учениците от ОУ 

„Иван Вазов” 

НЧ „Изгрев – 1936“,  

с. Триград 

  

17.07.2023 г. Читалище Отбелязване на 186 години от рождението на Васил Левски 
НЧ „Изгрев – 1936“,  

с. Триград 

 

19.07.2023 г. Библиотека 
„Владимир Владимирович Маяковски – 130 години от рождението 

му” 

НЧ „Родопска Просвета – 

1923“, гр. Девин 

 

24.07.2023 г. 
Местността 

„Стара махала“ 
Събиране на билки сред природата 

НЧ „Светлина – 1946“,  

с. Стоманево  
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28.07.2023 г. с. Триград Събиране на билки с кръжочниците. 
НЧ „Изгрев – 1936“,  

с. Триград 
 

29-30.07. 

2023 г. 
с. Триград „Орфически мистерии” – празник на село Триград 

Кметство Триград, НЧ 
„Изгрев – 1936“,  

с. Триград 

 

30.07.2023 г. Библиотека „Емили Джейн Бронте  – 205 години от рождението и” 
НЧ „Родопска Просвета – 

1923“, гр. Девин 
 

Всеки вторник –

Юли 2023 г. 
Библиотека Забавно лятно четене 

НЧ „Назъм Хикмет – 

1948“, с. Грохотно 

 

Юли 2023 г. Библиотека Деца четат на деца – презентация на приказки 

НЧ „Светлина – 1948“,  

с. Гьоврен, ОУ „Пейо Кр. 

Яворов“ и МКБППМН 

 

Юли 2023 г. Читалище Рисунки на плочки пред читалището. 

НЧ „Светлина – 1948“,  

с. Гьоврен, ОУ „Пейо Кр. 
Яворов“ и МКБППМН 

 

Юли 2023 г. Читалище Организиране на веселие по случай Курбан Байрам 
НЧ „Светлина – 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Юли 2023 г. Читалище Летни занимания с децата. Пеем, рисуваме и играем 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

Юли 2023 г. Библиотека Почистване на библиотеката, подреждане на библиотечния фонд 
НЧ „Асен Златаров – 

1945“ 
 

1 2 3 4 5 

Юли 2023 г. Читалище 

Битова програма - „Залюбих майчо, загалих” 

Конкурс и фотоизложба на тема „ Лясково – мое родно село” 

„Брулени хълмове” – литературна вечер по повод 205 години от 

рождението на Емили Бронте 

Презентация „Безопасно сърфиране” 

„С книга сред природата” 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

Юли 2023 г. 
 

Екскурзия – Опознай България 
НЧ „Родопска обнова – 
1938“, с. Михалково 

 

Юли 2023 г. Читалище 
Летни занимания с деца 
-Пеем, играем, рисуваме и се забавляваме в библиотеката 

НЧ „Отец Паисий – 1951“, 
с. Селча 
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Юли 2023 г. 
Местността 

„Алчака“ 
„Вършитба“ 

НЧ „Светлина – 1946“,  
с. Стоманево и Ивайло 

Аянски 

 

Юли 2022 г. 
Читалищата в 

общината 

Участие на групите и съставите към читалищата в Национални и 

Международни събори и фестивали 

Народните читалища в 

общината 

 

Юли 2022 г. гр. Девин „Забавно лято“ 

 

ЦПЛР-ОДК и МКБППМН 

 

 

МЕСЕЦ АВГУСТ 

05.08.2023 г. 

Местността 

„Давидово” 

 

 
с. Лясково 

Традиционния празник на село Селча 

 
 

Празник на село Лясково 

Кметство Селча и НЧ 

„Отец Паисий – 1951“, 

с. Селча 

 
Кметство Лясково и НЧ 

„Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

 

2 000,00 

 

 
 

2 000,00 

05-06.08. 

2023 г. 
с. Кестен 

„Среде лято – пети национален фестивал „На мегдана“  

и Празник на село Кестен 

 

Кметство Кестен 
 

1 000,00 

06.08.2023 г. гр. Девин Вечер на село Стоманево 
НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 
 

07.08.2023 г. Читалище Възпроизвеждане на обичая „Среде лято” 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград и Кметство 
Триград 

 

11-12.08. 
2023 г. 

пред Дом на 
културата 

Празник на град Девин и минералната вода Община Девин 5 000,00 

1 2 3 4 5 

12.08.2023 г. 
Парк „Острова“,  

гр. Девин 
Международен ден на младите хора - парти ЦПЛР - ОДК 

 

12.08.2023 г. Читалище Международен ден на младите хора-младежко парти 
НЧ „Светлина - 1948“, 

с. Гьоврен 

 

15.08.2023 г. Параклиса Празник – Голяма Богородица 
НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 

 

19.08.2023 г. 

Центъра на 

селото 
 

с. Чуруково 

 

Празник на село Осиково и ягодата 

Празник на село Чуруково 

Кметство Осиково и НЧ 

„Съединение - 2006“, 
с. Осиково 

 

Кметство Чуруково 

2 000,00 

 
 

 

1 000,00 
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19.08.2023 г. гр. Девин Вечер на село Грохотно 
НЧ „Назъм Хикмет – 

1948“, с. Грохотно 

 

20.08.2023 г. Читалище 
130 години от рождението на Владимир Маяковски 

/Презентация/ 

НЧ „Изгрев – 1936“, 

с. Триград 

 

26.08.2023 г. 

с. Грохотно 
 

с. Жребево 

 

Площада на 
селото 

Празник на село Грохотно 

 

 
 

Празник на село Жребево 

 

 
 

Празник на село Михалково 

 

Кметство Грохотно и 

НЧ „Назъм Хикмет – 

1948“, с. Грохотно 

 
Кметство Жребево 

 

Кметство Михалково и 

НЧ „Родопска обнова – 

1938“, с. Михалково 

2 000,00 

 
 

1 000,00 

 

 
 

1 500,00 

26.08.2023 г. гр. Девин Вечер на село Триград 
НЧ „Изгрев - 1936“, 

с. Триград 
 

31.08.2023 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 

 

Август 2023 г. Музейна сбирка 
„Опознай Девин и района” – презентация с по-възрастното 

население 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

1 2 3 4 5 

Август 2023 г. 
Библиотека и 

Музейна сбирка 
Лятно училище  

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

Август 2023 г. Читалище 
Спортен ден под надслов „Спортен дух, здраво тяло” – фитнес 

залата – презентация на фитнес упражнения. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Август 2023 г. Читалище Лятно изложение – от нивата до трапезата 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Август 2023 г. С. Гьоврен Празник на туристическо дружество „Зелена долина” 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

Август 2023 г. Читалище Среща и представяне книгата на д-р Явор Буков 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
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Август 2023 г. Библиотека 
„Забавно лято - детска занималня“ - рисуване, игри на открито, 
четене на приказки. 

НЧ „Асен Златаров - 
1945“ 

 

Август 2023 г. Читалище 

Най – красива рисунка на асфалт на тема  „Лятна   ваканция” 
 

Моето лято в библиотеката 

 

„Бързо, лесно, вкусно“ с децата от Детска любознателница 

НЧ „Просвета-1942”,  
с. Лясково 

 

Август 2023 г. Читалище 
Летни занимания с деца 

-Пеем, играем, рисуваме и се забавляваме в библиотеката 

НЧ „Отец Паисий - 1951“, 
с. Селча 

 

Август 2023 г. Библиотека 
Летни занимания с деца 

-Пеем, играем, рисуваме и се забавляваме в библиотеката 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

 

Август 2023 г. гр. Девин „Забавно лято“ ЦПЛР-ОДК и МКБППМН  

Август 2023 г. 
Читалищата в 

общината 

Участие на групите и съставите към читалищата в 

Национални и Международни събори и фестивали 

Народните читалища в 

общината 
500,00 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

01.09.2023 г. Библиотека „Димитър Талев   – 125 години от рождението му” 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

01.09.2023 г. 
Салона на 

читалището 

Изложение на стара техника от бита на населението: шевни и 

пишешти машини, радиа и телевизори 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 

 

06.09.2023 г. кв. Настан Отбелязване от 135 годишнината от Съединението на България 
НЧ „Възраждане - 1949“, 

кв. Настан 

 

06 до 23 

септември 2023 г. 
Музейна сбирка „Съединение и Независимост” –  изложба 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

06.09.2023 г. Читалище Отбелязване на 133 години от Съединението на България. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград и Кметство 

Триград 

 

1 2 3 4 5 

06.09.2023 г. Читалище 
Съединение на Княжество България с Източна Румелия – табло и 

изложба на библиотечни материали 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

06-22.09.2023 г. 

Центъра на 

селото 

Библиотеката 

 

Сред природата 

Изпращане на учениците за първия учебен ден 

 

Отбелязване на Съединението и Независимостта на България-

снимков материал. 

Бране и съхранение на билки, гъби, диворастящи плодове   

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, Кметство Брезе, 

деца и родители 

 

06.09.2023 г. Читалище Отбелязване на деня на съединението-презентация 
НЧ „Отец Паисий - 1951“, 

с. Селча 
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НЧ „Съединение - 2006“, 
с. Осиково 

15.09.2023 г. Община Девин Откриване на учебната година Община Девин 300,00 

15.09.2023 г. Читалище 
Вечерен празник на плодородието - кулинарно състезание за 

най- вкусно местно ястие. 

НЧ „Изгрев - 1936“, 

с. Триград 
 

17.09.2023 г. Библиотека 
„Христо Смирненски – 125 години от рождението му”  

/Тематична изложба/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

22.09.2023 г. кв. Настан Отбелязване на деня на Независимостта на България 
НЧ „Възраждане - 1949“, 

кв. Настан 

 

22.09.2023 г. Читалище Отбелязване на деня на Независимостта на България. 
НЧ „Изгрев - 1936“, 

с. Триград 

 

22.09.2023 г. Читалище 
„Деня на независимостта на България“ - табло и изложба на 

библиотечни материали 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

22.09.2023 г. Библиотека 115 години от Независимостта на България - изложба 
НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 

 

23.09.2023 г. Читалище Отбелязване на 100 години от септемврийското възстание. 
НЧ „Изгрев - 1936“, 

с. Триград 

 

23.09.2023 г. с. Гьоврен Празник на село Гьоврен 

Кметство Гьоврен 

и НЧ „Светлина - 
1948“,  

с. Гьоврен 

2 000,00 

29.09.2023 г. Читалище Изложба на природни материали „Пъстра есен” 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

30.09.2023 г. Читалище 

Среща, разговор и представяне на производителите на местни 

еко-продукти. 

 

125 години от рождението на Димитър Талев- препрочитане на 
откъси от железния светилник. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград и Кметство 

Триград 

НЧ „Изгрев - 1936“,  
с. Триград 

 

1 2 3 4 5 

Септември 

2023г. 
 Участие на групи към ЦПЛР – ОДК във фестивали ЦПЛР - ОДК 2 000,00 

Септември  

2023 г. 
гр. Девин 

Изложба на експонати от археологически разкопки на 

територията на Община Девин 

 

Община Девин 

 

 

Септември  

2023 г. 
Библиотека 

125 години от рождението на Димитър Талев  

- информационен ден 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 



Приложение към Решение № 17 от 27.02.2023 г. 

 

23 

Септември  
2023 г. 

Библиотека 
125 години от рождението на Христо Смирненски 
- изложба 

НЧ „Назъм Хикмет - 
1948“, с. Грохотно 

 

Септември  
2023 г. 

Читалище 
Организиране на семинар на тема: Културна интеграция. 
Толерантност в културните процеси”. 

НЧ „Светлина - 1948“,  
с. Гьоврен 

 

Септември  

2023 г. 

 
Читалище 

 

 

Библиотека 

Цар Кулинар – кулинарна изложба-  конкурс  на   популярни  
местни ястия 

 

Презентация по повод 125 години от рождението на Димитър 

Талев   

Съединението на България – презентация 
 

Шоу програма – 23  години клуб „Млади таланти” 

 

Изложба на  апликации   и колажи на тема „Подзиме” 

 

Кметство Лясково  

и 

 
НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

Септември  

2023 г. 
гр. Девин Вечер на село Лясково 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

01.10.2023 г. с. Грохотно 
Ден на възрастните гостуване при възрастните в домовете им  и  

уважени с подаръци - ежегодно читалището го изпълнява 

НЧ „Назъм Хикмет - 

1948“, с. Грохотно 

 

01.10.2023 г. с. Триград 
Отбелязване деня на възрастните хора, празнуване на златни 

сватби, посещение на дълголетници. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград и Клуб на 

инвалидите 

 

01.10.2023 г. Библиотека  
Златна възраст 
Тържество по-случай деня на възрастните хора 

НЧ „Отец Паисий - 1951“, 
с. Селча 

 

05.10.2023 г. 
ОУ „Пейо Кр. 

Яворов“ 
Ден на учителя – поднасяне на цветя на учителите в училището. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

05.10.2023 г. Читалище „Световен ден на учителя“ 
НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 

 

07.10.2023 г. Библиотека „Рачо Стоянов – 140 години от рождението му” 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

1 2 3 4 5 

07.10.2023 г. Библиотека 120 години от рождението на Джон Атанасов 
НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 

 

08.10.2023 г. 
пред Дом на 

културата 
111 години от Освобождението на град Девин и региона Община Девин 5 000,00 
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08.10.2023 г. Музейна сбирка 
„111 години свободен Девин” - презентация и  изложба на тема 
биографията на полк. Владимир Серафимов 

НЧ „Родопска Просвета - 
1923“, гр. Девин 

 

20.10.2023 г. Читалище „Международен ден за борба с остеропорозата“. 
НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград и лекар 
 

21.10.2023 г. Читалище 
111 години от Освобождението на Смолянския край /1912г./ от 

Османско владичество 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
 

30.10.2023 г. Читалище 
Среща на самодейците с учениците с цел запознаване с 
особеностите на местния фолклор. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград, ОУ „Иван 

Вазов“ и МКБППМН 

 

31.10.2023 г. Читалище 
125 години от рождението на Христо Смирненески - четене на 

стихове. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград, ОУ „Иван 
Вазов“ и МКБППМН 

 

Октомври 2023 г. 
Културен клуб на 

пенсионера 

Международен ден на възрастните хора – програма на самодейни 

състави. 

НЧ „Възраждане - 1949“, 

кв. Настан 
 

Октомври 2023 г. Читалище Конкурс за най-интересна есенна рисунка „Есенни багри”. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен, ОУ „Пейо Кр. 

Яворов“ и МКБППМН 

 

Октомври 2023 г. Читалище 
„Ден на възрастните хора“ 

/Посещение на възрастни хора от с. Кожари в читалището/ 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Октомври 2023 г. Читалище 

Посещение на ученици от училището в библиотеката и музейната 
сбирка. 

Национална седмица на четенето-литературни четения в 

библиотеката. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен, ОУ „Пейо Кр. 
Яворов“ и МКБППМН 

 

Октомври 2023 г. Читалище Участие с програма по случай патронния празник на училището. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен, ОУ „Пейо Кр.  

Яворов“ и МКБППМН 

 

Октомври 2023 г. Библиотека 
Изработване на пана и сувенири от събраните билки и плодове, 

изложба във фоайето на читалището. 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“, децата от кръжок 

„Сръчни ръце” и 
родители 

 

1 2 3 4 5 

Октомври 2023 г. Читалище 

”Златна възраст”- Тържество  по случай деня на възрастните хора 

111 г. От освобождението на смолянския край (1912) – 
презентация 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
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От бабината ракла – тематична вечер за  лясковската носия 

Национален ден за благотворителност-благотворителна кампания 

Октомври 2023 г. 
Салона на 

читалището 
Работа на клуба по съхраняване на традиционни занаяти и 
обичаи и заснемане на филм  

НЧ „Светлина - 1946“,  
с. Стоманево 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

01.11.2023 г. 
Читалищата в 

общината 
„Ден на народните будители“ 

Народните читалища  

в общината 
 

01.11.2023 г. Музейна сбирка 

„Ден на народните будители“ 

-Изложба и/или презентация пред ученици на тема: „Видни 

личности на Девин”  

-Конкурс за литературна творба за ученици на тема: „ Будители 
на Новото време” 

НЧ „Родопска Просвета - 
1923“, гр. Девин 

 

01.11.2023 г. 
Читалня на 

библиотеката 

Отбелязване на Деня на народните будители – общобългарски 
празник ознаменуващ делото на българските просветители, 

книжовници и революционери – изложба на литература. 

НЧ „Възраждане - 1949“, 

кв. Настан 

 

01.11.2023 г. Читалище 

„Ден на народните будители“ 

Витрина подредена в Библиотеката, 
презентация за ученици 

НЧ „Възраждане - 1949“, 

кв. Настан 

 

01.11.2023 г. Читалище Музеен урок, посветен на народните будители. 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 

 

01.11.2023 г. Читалище 
„Ден на народните будители“ - рецитал с учениците от средния 

курс, литературна изложба. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград, ОУ „Иван 
Вазов“ и МКБППМН 

 

01-07.11.2023 г. 
Читалище и 

Библиотека 

„Ден на народните будители“ - беседа с децата-кои са те и какво 

знаем за тях, кът от снимки и документи посветени на тях. 

НЧ „Асен Златаров - 

1945“ 

 

01.11.2023 г. Библиотека 
Честване на деня на народните будители - кът от материали и 
презентация 

НЧ „Отец Паисий - 1951“, 
с. Селча 

 

02.11.2023 г. Библиотека 
Отворени врати в библиотеката -  
„Библиотекар за един ден“ 

НЧ „Отец Паисий - 1951“, 
с. Селча 

 

09.11.2023 г. Музейна сбирка 
„Листа от календара” – вечер на юбилярите с участието на 

групите и съставите на читалището. 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

1 2 3 4 5 

15.11.2023 г. Читалище 
Вечер посветена на ръчното плетиво - търсене на модели по 
интернет и изучаване на техники за плетене. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  
с. Триград 
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21.11.2023 г. Библиотека Ден на Християнското семейство 
НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 

 

22.11.2023 г. Библиотека 
„Добри Попов Войников – 190 години от рождението му”  

/Тематична изложба/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

22.11.2023 г. Читалище 

110 години от рождението на Асен Босев-открит урок с деца. 

Презентация посветена на живота на автора.  

Рисунка по приказки на Асен Босев. 

НЧ „Назъм Хикмет - 
1948“, с. Грохотно 

 

26.11.2023 г. Библиотека 
„Асен Босев – 110 години от рождението му” 

/Тематична изложба/ 

НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 

 

30.11.2023 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“. 

 

110 години от рождението на детския писател Асен Босев- 
колективно четене. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 

 

Ноември 2023 г. Читалище 
Информационно табло със снимков материал за участието на 
самодейците на различни празници. 

НЧ „Светлина - 1948“,  
с. Гьоврен 

 

Ноември 2023 г. Читалище Среща с поета Емил Енчев от гр. Девин. 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Ноември 2023 г. Читалище Изработване на фигури от есенни листа. 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

Ноември 2023 г. Читалище 

Не светилник – огнище да бъде Читалището  -   деня на  

будителите 
 

Страници от живата история на Лясково – среща  между 

поколенията 

 
Отбелязване на деня на семейството 

 

Детска любознателница – Фокус –Мокус – демонстрации на 

фокуси 
 

Време за игри и забавления 

 „В царството на книгите“ 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 
 

1 2 3 4 5 

Ноември 2023 г. 
Салона на 

читалището 

Работа на клуба по съхраняване на традиционни занаяти и 

обичаи и заснемане на филм  

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 
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МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

02.12.2023 г. Читалище 
Благотворителен концерт за набиране на средства за хора в 

неравностойно положение. 

НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

03.12.2023 г. Читалище Организиране на празник за хората с неравностойно положение. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград и Клуб на 

инвалидите 

 

15.12.2023 г. Читалище 
95 години от рождението на киргизкия писател Чингиз Айматов- 

разглеждане на повестите „Тополчице моя“ и „Джемиле“. 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград 
 

20.12.2023 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 
 

20-31.12.2023 г. Читалище 

Коледни и новогодишни празници: 

-Коледна работилница 

-Конкурс за коледна украса на къща 

НЧ „Отец Паисий - 1951“, 
с. Селча 

 

24-31.12.2023 г. 
Салона на 

читалището 
Коледни и новогодишни празници 

НЧ „Светлина - 1946“,  

с. Стоманево 
 

24.12.2023 г. град Девин Дефилаж на Коледарската група 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

25.12.2023 г. с. Михалково 
„Коледа е“ 

/Коледуване – с. Михалково/  

НЧ „Родопска обнова - 

1938“, с. Михалково 
 

28.12.2023 г. Библиотека „Чингиз Айтматов” – витрина на творчеството му 
НЧ „Родопска Просвета - 

1923“, гр. Девин 
 

31.12.2023 г. с. Триград 
Организиране на зимен празник и посрещане на Новата година - 
съвместно с кметство Триград 

НЧ „Изгрев - 1936“,  

с. Триград и Кметство 

Триград 

 

31.12.2023 г. 
Пред Дом на 

културата 
Посрещане на Новата 2024 година Община Девин 1 500,00 

Декември  

2023 г. 

Площад „Игор 

Юруков“ 
Запалване на Коледната елха 

Община Девин,  
НЧ „Родопска Просвета 

- 1923“,  
гр. Девин,  

ЦПЛР-ОДК 

1 000,00 

Декември 2023 г. 
Салона на 

Читалището 
Коледни и новогодишни празници – организация и участия 

НЧ „Възраждане - 1949“, 

кв. Настан 
 

Декември 2023 г. Читалище На родопски качамак с песни в музейната сбирка на читалището. 
НЧ „Светлина - 1948“,  

с. Гьоврен 
 

1 2 3 4 5 

Декември 2023 г. Читалище Коледни и Новогодишни празници: НЧ „Светлина - 1948“,   
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-„Коледна трапеза”-коледни ритуални пити - базар 
-Картички от деца за деца-деца от училището подаряват коледни 

картички на деца от детската градина. 

с. Гьоврен, ОУ „Пейо Кр. 
Яворов“ и ДГ „Радост“ 

Декември 2023 г. Читалище 
Честване на Коледни и Новогодишни празници – посрещане на 

Дядо Коледа 

НЧ „Надежда –1950“ 

с. Беден 
 

Декември 2023 г. 

Библиотека, 
Читалище и 
центъра на 

селото 

Изработване на сурвачки  и играчки за елхата, украса на елхите 

пред кметството и читалището. Изложба – базар на сурвачки. 

Посрещане на Коледа и Нова година 

НЧ „Асен Златаров - 
1945“, децата от кръжок 

„Сръчни ръце” и 

родители и доброволци 

 

Декември 2023 г. Читалище Коледно - новогодишни празници 
НЧ „Съединение - 2006“, 

с. Осиково 
 

Декември 2023 г. Читалище 

Работилничка „Коледни вълшебства"      

 

Конкурс и изложба за най- оригинална сурвачка 

 

Моя бяла коледа –  шоу –програма 
 

Да подарим усмивка за коледа – благотворителна инициатива на 

доброволческа група 

Новогодишно шоу 

НЧ „Просвета-1942”,  

с. Лясково 

и 
доброволческа група към 

читалището 

 

Декември 2023 г. гр. Девин Благотворителен Коледен базар 

 

ЦПЛР – ОДК 
 

 

 
Роженски 

поляни 
Изграждане на 111 метров пилон на Роженски поляни Община Девин 5 000,00 

През цялата 

година 

Населени места 
от община 

Девин 

Закупуване на цветя по повод присъствие на мероприятие   420,00 

ОБЩО СРЕДСТВА: 76 500 лв. 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

от 27.02.2023 г. 

 

Приемане Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост за 2023 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 2023 година на Община Девин, съгласно приложението. 

ІІ. Изпълнението на програмата се възлага на кмета на община Девин. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 6, ДЗО – 19 от 13.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. председател на Общински съвет – Девин 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

ЗА 2023 ГОДИНА 

Настоящата програма отразява намеренията на Община Девин за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 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 

Стол 

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 – кметство,  

с. Осиково 

Всестранни дейности  

склад 

52   

20      

62.00 

7. Помещение – гр. Девин, 

ул.”Граничар”  

Гараж 18 34.20 

8. Помещение - Здравна 

служба – с. Гьоврен 

Зъболекарски кабинет 22 

 

4.32 

 

1 2 3 4 5 

9. Помещение- Здравна 

служба с. Грохотно 

Зъболекарски кабинет 18 2.88 

10. Помещение – Здравна 

служба, с. Лясково 

Лекарски кабинет 

 

12 

 

10.80 
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11. Помещение – Здравна 

служба, с. Осиково 

Лекарски кабинет 

 

20 3.60 

12. Помещение – Здравна 

служба, с. Михалково 

Лекарски кабинет 

 

27 

 

10.80 

13. Помещение – Здравна 

служба, с. Грохотно 

Лекарски кабинет 

 

20 

 

18.00 

 

14. Помещение – Здравна 

служба, с. Гьоврен 

Лекарски кабинет 

 

18 

 

14.40 

15. Помещение – Здравна 

служба, с. Триград 

Лекарски кабинет 

 

40 

 

22.50 

16. Помещение – Здравна 

служба, с. Селча 

Лекарски кабинет 

 

40 7.20 

17. Помещение – Здравна 

служба, с. Триград 

Зъболекарски кабинет 20                   3.60 

18. Помещение –стая на 

пастира, гр. Девин, ул. 

„Армейска”  

Всестранни дейности     33 

 

                51.15 

19. Помещение – стая № 

307, ет. 3, в общинско 

общежитие на ул. „Явор“ 

№ 1, гр. Девин 

Лекарски кабинет 

 

17 39.10 

20. Помещение в сграда с 

идентификатор 

20465.504.1509.1, гр. 

Девин 

Зъболекарски кабинет 

 

15 34.50 

21. Помещение – в сграда с 

идентификатор 

20465.502.218.1, гр. 

Девин 

Зъболекарски кабинет 14 28.00 

 

 

 

22. Стая 205, ет. ІІ в 

общежитие, ул. Явор” 1  

офис 17 8.50 

23. Помещение, бивш бар 

Прима, ул. „Орфей” №1 

ресторант 250 821.00 

24. Селскостопанска сграда 

в с. Кестен 

Всестранни дейности 161 128.80 

25. Стая №10 в дома на 

културата  

офис 17 30.30 

26. Част от помещение в 

сграда 73105.501.208.6, 

с. Триград 

За банкомат 2 6.40 

27. Помещение  находящо 

се в сграда с 

идентификатор 

73105.501.200.1, с. 

Триград 

За производствени 

дейности 

130 143.00 

28. Помещения приземен 

етаж, ул. „Явор” №1, гр. 

Девин 

Склад 

Всестранни дейности 

55 

57 

49.50 

102.60 

29. Помещение 

20465.502,5020.1.2,  гр. 

Девин, ул. „Родопи“ 

Тоалетна 15 52.00 

30. Помещение  находящо 

се на тавански етаж в 

сграда с идентификатор 

73105.501.200.1, с. 

Триград 

За всестранни 

дейности 

70 100.00 

 

 

 

1 2 3 4 5 

31. Помещение  находящо 

се на трети етаж  в 

сграда с идентификатор 

73105.501.341.1, с. 

За всестранни 

дейности 

96 105.60 

 

 

 



Приложение към Решение № 18 от 27.02.2023 г. 

 

3 

 

Триград 
 

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. „Катя Ванчева” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

5 5.50 

3. Терен – гр. Девин, 

ул.”Освобождение”  

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

18 25.20 

4. Терен – гр. Девин, 

ул. „Освобождение”  

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

25 27.50 

5. Терен – гр. Девин, 

ул.”Освобождение”  

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

10 9.46 

6. Терен – гр. Девин, 

ул.”Освобождение”  

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

9 12.60 

7. Терен – гр. Девин, 

ул. „Освобождение”  

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

9 12.60 

8. Терен – гр. Девин, 

 ул. „Родопи” 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

20 22.00 

9. Терен – гр. Девин, ул. 

„Родопи”  

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

20 20.64 

10. Терен – гр. Девин,  

ул. „Родопи”  

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

6.25 8.40 

 

 

11. Терен – гр. Девин,  

ул. „Родопи”  

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

20 22.00 

12. Терен – гр. Девин,  

ул. „Родопи”   

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

25 22.00 

13. Терен – гр. Девин, 

 ул.  ”Първи май” 

Сладкарница 15.27 16.80 

14. Терен – кв. Настан,  За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

12 

 

11.52 

15. Терен – кв. Настан 

 
За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

10 11.00 

16. Терен – кв. Настан,  За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

6 6.60 

17. Терен – кв. Настан, ул. 

„Лиляна Димитрова“ 
За поставяне на  навес 58.5 55.58 

 

1 2 3 4 5 

18. Терен – с. Гьоврен За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

9 5.40 

19. Терен – с. Гьоврен За поставяне на 9 5.40 
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павилион за търг. 

дейност 

20. Терен – с. Гьоврен За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

9 5.40 

21. Терен – гр. Девин, 

ул. „Освобождение”  

За увеселителни игри 54 59.40 

22. Терен – гр. Девин, 

ул. „Освобождение”  

Български спортен 

тотализатор 

8,75 37.73 

23. Терен – гр. Девин  Български пощи  16 19.20 

24. Терен – с. Стоманево За поставяне на 

транслатор 

300 480.00 

25. Терен – Беденски бани  За масажни услуги 30 18.00 

26. Терен – Беденски бани  За масажни услуги 12 10.00 

27. Терен – част от имот с 

идентификатор 

20465.502.11 и част от 

имот 20465502.5029, гр. 

Девин  

За поставяне на навес 250 150.00 

 

 

 

28. Терен, гр. Девин, ул. 

„Васил Левски”  

За склад 29 21.12 

29. Терен гр. Девин , ул. 

„Орфей” №1 

Кафе машина 1 5.00 

30. Терен гр. Девин , пл. 

„Възраждане” 

Вендинг машини 8                 61.20 

31. Терен гр. Девин , ул. 

„Освобождение” 

Кафе машина 1 2.60 

32. Терен гр. Девин , ул. 

„Освобождение” 

Кафе машина 1 10.10 

33. Терен гр. Девин , ул. 

„Освобождение” 

Витрина за сладолед 3 4.70 

34. Терен гр. Девин , ул. 

„Освобождение” 

Витрина за сладолед 6 9.40 

35. Терен гр. Девин , пл. 

„Възраждане” 

кафе машини 1                   2.30 

36. Терен гр. Девин , пл. 

„Васил Левски” №1 

кафе машина 1                   3.30 

37. Терен гр. Девин , пл. 

„Дружба” №1 

кафе машина 1                 77.40 

38. Терен парк „Острова” Увеселителни игри 6 4.70 

39. Терен парк „Острова” Увеселителни игри 9                 39.30 

40. Терен с. Брезе Преместваем търговски 

обект 

15 16.50 

41. Терен с. Брезе Преместваем търговски 

обект 

15 66.00 

42. Терен с. Брезе  Преместваем търговски 

обект 

15 28.50 

43. Терен, ул. Първи май” паркинг 225 375.00 

44. Терен, ул. „Родопи” паркинг 270 486.00 

45. Терен, ул. 

„Освобождение“ 

Детска площадка 120 10.00 

46. Терен, ул. „Родопи“ Колонки за зареждане 

на ел.автомобили 

25 40.00 

 
 

 

 

 

В) За жилищни нужди: 
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№ 

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 50 19.98 

3. с. Триград, бл. „Подвис”, 

ап. 8 

За жилищни нужди 50 19.98 

4. с. Триград, бл. „Подвис”, 

ап. 9 

За жилищни нужди 62 24.41 

5. с. Триград, бл. „Подвис”, 

ап.11 

 

За жилищни нужди 52 

 

19.98 

6. гр. Девин, ул. 

”Опълченска”, временни 

сглобяеми къщи – Къща 

№ 2, 4 бр. апартаменти 

За жилищни нужди 42 31.20 

42 75.60 

  

 

7. гр. Девин, ул. 

”Опълченска”, временни 

сглобяеми къщи – Къща 

№ 3, 4 бр. апартаменти 

За жилищни нужди  21425h

nhgbnfg

bv4221

521542 

 

Безвъзмездно 

8. гр. Девин, ул. 

”Опълченска”, временни 

сглобяеми къщи – Къща 

№ 4, 4 бр. апартаменти 

За жилищни нужди   

221221

515521

221615

212121 

Безвъзмездно 

9. гр. Девин, бл. К – 2, ап. 

25 

За жилищни нужди 71 42.84 

10. гр. Девин, бл. Д – 3, ап. 

40 

За жилищни нужди 34 26.96 

11. гр. Девин, бл. Д – 4, ап. 

20 

За жилищни нужди 54 31.98 

12. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 

1 

За жилищни нужди 76 45.60 

13. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 

14 

За жилищни нужди 38 68.40 

14. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 

18 

За жилищни нужди 38 23.40 

15. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 

19 

За жилищни нужди 43 38.22 

16. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 

33 

За жилищни нужди 62 49.01 

17. гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 

35 

За жилищни нужди 54 69.22 

18. гр. Девин, общежитие на 

ул. „Явор” №1 – І, ІІ, ІІІ 

етаж 

За жилищни нужди 

 

17-

ст.101 

10.20 

17- 

ст.102 

10.20 

17-

ст.103 

30.60 

34-

ст.104 

и 105 

20.40 

 

 

17-

ст.106 

10.20 

17- ст. 10.20 
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108 

17- ст. 

109 

10.20 

17-

ст.111 

10.20 

34- 

стаи 

201 и 

202 

20.40 

17-ст-

204 

10.20 

34- 

стаи 

207 и 

208 

20.40 

   17- 

ст.209 

10.20 

17-

ст.210 

 

30.60 

17-

ст.211 

10.20 

17-

ст.212 

10.20 

   17-

ст.301 

10.20 

34- 

стаи 

302 и 

303 

20.40 

   34- 

стаи 

304 и 

305 

20.40 

17-

ст.306 

10.20 

17-

ст.308 

10.20 

17-

ст.309 

10.20 

17-

ст.310 

10.20 

17- 

ст.311 

10.20 

17-

ст.312 

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. Стая на втори етаж в 

масивна сграда, с. 

Осиково 

Всестранни дейности 18 21.60 

2. Помещение – гр. Девин 

Бивш военен пункт 

За склад 8 19.80 

1 2 3 4 5 

3. Помещение здравна 

служба Гьоврен, стая 

За козметичен салон 18 18.00 
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№3, етаж 1 

4. Стая 206, ет. ІІ в 

общежитие, ул. Явор” 1  

офис 17 8.50 

5. Стая в селскостопанска 

сграда 66130.3.390.1 в 

с.Селча/ракиджийница/ 

Всестранни дейности 15,7 25.12 

 

 

 

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, 

ул. „Родопи”, терен №4   

За поставяне на 

павилион за 

фризьорски салон 

15 21.00 

2. Терен – гр. Девин, 

ул. „Родопи”, терен №1 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

15 16.50 

3. Терен – гр. Девин, 

ул. „Родопи”, терен №5 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност- плодове и 

зеленчуци 

15 16.50 

4. Терен – гр. Девин, ул. 

„Родопи”, терен №2  

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

15 16.50 

5. Терен – гр. Девин,  

ул. „Родопи”, терен №6  

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност – продукти за 

растителна защита 

20 22.00 

6. Терен – кв. Настан,   

ул. „Лиляна 

Димитрова“ 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност- плодове и  

5 4.00 

7. Терен – с. Триград 

ПИ 73105.501.200 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

16 11.20 

8. Терен – с. Триград 

ПИ 73105.501.208 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

20 14.00 

9. Терен – с. Триград 

ПИ 73105.501.585 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

16 11.20 

10. Терен - с. Триград, 

ПИ 73105.501.270  

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

9 6.30 

11. Терен – с. Лясково, 

УПИ XIII, кв.12 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

40 28.00 

12. Терен – с. Лясково, 

между кв.12 и кв.15 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

9 6.30 

13. Терен – гр. Девин, 

ул. „Родопи”, терен №3 

За поставяне на 

павилион за търг. 

дейност 

15 16.50 

14. Терен – гр. Девин, част 

от ПИ 20465.502.1544 

Колонки за зареждане 

на ел. автомобили 

12,5 14.26 

15.  Терен – с. Триград, 

част от ПИ 

73105.501.270 

Колонки за зареждане 

на ел. автомобили 

12,5 2.61 

 

 

В) За жилищни нужди: 

№ Наименование на Описание Площ в Първоначален 
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по ред обекта кв.м. месечен наем в 

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 

42 

75.60 

75.60 

75.60 

75.60 

2. гр. Девин, ул. 

”Опълченска”, временни 

сглобяеми къщи – Къща 

№2  

За жилищни 

нужди 

42 

42 

75.60 

75.60 

3. Бл. “Светлина“, ап. № 2, с. 

Гьоврен 

За жилищни 

нужди 

65 26.00 

4. гр. Девин, Общежитие на 

ул. ”Явор” № 1 стаи  110, 

112 

За жилищни 

нужди 

2х17 20.40 

 

 

         Очакван годишен приход от наем: 83 967.00 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 20465.506.95 , УПИ – ХI, кв. 

134,  гр. Девин 

782 кв. м. за жилищно 

строителство 

6 000 

3. ПИ 20465.506.1169 , УПИ –XLV, 

кв. 87,  гр. Девин  

253 кв. м. Застроен 

парцел 

3 000 

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 

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 73105.501.199 – с. Триград 

 

813 кв. м. Застроен 

парцел  

25 000 



Приложение към Решение № 18 от 27.02.2023 г. 

 

9 

 

17. ПИ 73105.501.187 – с. Триград 356 кв. м. За 

 жилищно 

строителство 

4 000 

18. ПИ 20465.506.486, УПИ-VІ, 

кв.131 гр. Девин  

240 кв. м.  Незастроен 

парцел 

4 500 

19.  ПИ: 73105.501.563, 564, 565, 

566, 567, 568, 569 и 570 

гаражни клетки в с. Триград 

20 кв. м. 

всяка 

Незастроен 

парцел за 

гаражи 

3 500 

20. ПИ, с. Гьоврен ,УПИ-ХVІІІ, кв.1 

за   1бр.гаражна клетка 

18 кв. м. Незастроен 

парцел за 

гаражи 

300 

21. ПИ  20465.501.1273 в УПИ-ХХІІ, 

кв.48 по ПУП на гр. Девин  

521 кв. м. незастроен 

жилищен 

парцел 

4 000 

22. ПИ  20465.501.1272 в УПИ-ХХІ, 

кв.48 по ПУП на гр. Девин  

614 кв. м. незастроен 

жилищен 

парцел 

4 500 

23. ПИ 20465.501.516 , УПИ –ІX, кв. 

52,  гр. Девин  

410 кв. м. Застроен 

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 20465.502.1185 , УПИ –VII, 

кв. 91,  гр. Девин  

373 кв. м. Застроен 

парцел 

4 000 

26. ПИ 20465.88.129, м. «Дувана» 3987 кв. м. За база за 

селскост. и 

горскостопан

ска техника-

земеделска 

5 800 

27. ПИ 20465.504.1556 - гр. Девин, 

обществен обект, комплекс  

4126 кв. м. За друг 

обществен 

обект, 

комплекс 

930 000 

28. ПИ, УПИ – ІV,кв.20, с. Гьоврен 

Ал.  

445 кв. м. Застроен 

парцел 

4 000 

29. ПИ 20465.501.1202 , УПИ –III-

1202, кв. 138,  гр. Девин   

620 кв. м. Застроен 

парцел 

6 000 

 

30. 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 

31. с. Осиково ПИ с идентификатор 

54198.10.355 

5752 кв. м. За почивен 

лагер 

 На база 
изготвена оценка 

от лицензиран 
оценител  

32 Проектни имоти с №№195, 196, 

197, 198 в кв. 9 и кв. 10, 

с.Михалково 

18 210     

кв. м. 

За 

изграждане 

на  ФВИ 

 На база 
изготвена оценка 

от лицензиран 
оценител  

 

Общо приходи от продажба: 1 083 800 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 

1 2 3 4 5 

3. ПИ 17957.501.356 ,  УПИ- 560 кв. м. Незастроен парцел 1 300 
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ІІІ, кв.21, с. Грохотно 

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 

417 кв. м. Незастроен парцел 1 000  

6. ПИ 73105.501.444 , УПИ-

ХХIХ, кв.2,  с. Триград 

672 кв. м. Незастроен парцел 2 000  

7. ПИ 73105.501.512 , УПИ-I, 

кв.2,  с. Триград 

320 кв. м. Незастроен парцел 1 000  

8. ПИ 20465.501.1275 , УПИ – 

IV, кв. 137,  гр. Девин 

589 кв. м. Незастроен парцел 2 900  

9. ПИ 20465.501.1276 , УПИ – 

III, кв. 137,  гр. Девин 

566 кв. м. Незастроен парцел 2 800  

10. ПИ 20465.501.1277 , УПИ – 

II, кв. 137,  гр. Девин 

577 кв. м. Незастроен парцел 2 800  

11. ПИ 20465.501.1270 , УПИ –

ХVIII, кв. 48,  гр. Девин 

457 кв. м. Незастроен парцел 2 300  

12. ПИ 20465.502.1648 , УПИ -

Х, кв. 76а,  гр. Девин 

360 кв. м. Незастроен парцел 1 800  

 

Общо приходи от продажба на ОПС: 21 200 лв. 

 
IV. Право на пристрояване и надстрояване: 

№  

по ред 

ИМОТ ПЛОЩ по КК ОПИСАНИЕ Прогнозна 

цена 

1 2 3 4 5 

1. Право на настрояване  

в ПИ 2046501.33 

53 кв. м. Над сграда 

20465.501.33.2 

        316.90 

                             

        Общо приходи от пристрояване и надстрояване:  316.90 лв. 

 
 

V. Отстъпено право на строеж (ОПС) отредени за изграждане на социални 

жилища: 

№ по 

ред 

ИМОТ ПЛОЩ 

по КК 

ОПИСАНИЕ Прогнозна цена 

1 2 3 4 5 

1. - - - - 
 

VI. Продажба на дялове и акции: 

№ по 

ред 

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ 

НА ОБЩИНАТА В % 

Прогнозна цена 

лв. 

1 2 3 4 

1. ОРФЕЙ – ХОТЕЛ – АД 

 

17,33% 400 000 

 

Общо приходи от продажба на дялове:  400 000 лв. 

VII. Придобиване: 

№ по 

ред 

ИМОТ ПЛОЩ, ОПИСАНИЕ Прогнозна цена 

лв. 

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. ПИ с идентификатор 

18424.3.500, с. Гьоврен 

218 кв. м. 

/за гробищен парк/ 

1 727   

1 2 3 4 
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4. ПИ с идентификатор 

18424.3.502, с. Гьоврен 

159 кв. м. 

/за гробищен парк/ 

1 259  

5. ПИ с идентификатор 

18424.3.503, с. Гьоврен 

318 кв. м. 

/за гробищен парк/ 

2 519  

6. ПИ с идентификатор 

03112.73.30, с. Беден 

1317 кв. м. 

/за гробищен парк/ 

3 872  

7. Проектен имот с идентификатор 

20465.502.41, гр. Девин 

83 кв. м. 

/за улица/ 

1 200 

8. Проектен имот с идентификатор 

20465.502.40, гр. Девин  

43 кв. м. 

/за улица/ 

630  

9. ПИ: 11733.502.154; 156;  157; 

158; 160; 163 в с. Водни пад 

405 кв. м. 2 672  

      Общо разходи за придобиване: 19 255 лв. 

VIII. Замяна и ликвидиране на съсобственост: 

№ по 

ред 

ИМОТ ПЛОЩ ОПИСАНИЕ Прогнозна цена, 

лв. 

1 2 3 4 5 

1. ПИ 20465.505.1560 , 

УПИ –VII, кв. 91,  гр. 

Девин  

222 кв. м Застроен парцел- 

ликвидиране на 

съсобственост 

8 500 

2. ПИ с пл. № 180, УПИ 

I , кв. 12, с. Осиково 

360 кв. м. 
 

Застроен парцел- 

ликвидиране на 

съсобственост 

2 500  

3 УПИ I, кв. 5 с. Селча 500 кв. м. Парцел за 

промишлени нужди- 

ликвидиране на 

съсобственост 

4 000 

                           

   Общо приходи от ликвидиране на съсобственост:  15 000  лв. 
  

 

VII. Земеделски земи от общинския поземлен фонд: 

1. Брой имоти от общински поземлен фонд, предвидени за управление през 2023г. 

/отдадени под наем и за отдаване под наем/ - общо 941 бр. 

2. Очаквани приходи за 2023 г. от отдадените под наем имоти от общинския поземлен 

фонд: 24 582,18 лв. / Двадесет и четири хиляди петстотин осемдесет и два лева и 18 

стотинки/.          

ППррооггннооззннаа  ццееннаа  ннаа  ппррееддллааггааннииттее  ззаа  ппррооддаажжббии  ииммооттии  вв  ттоовваа  ччииссллоо  ппоо  ччлл..3355,,  аалл..33  

оотт  ЗЗООСС  ––  11  008833  880000  ллвв..    

Очаквани приходи от продажби 33 % от прогнозните  - 357 654 лв. 

 
Прогнозна цена от продажба на дялове и акции – 400 000 лв. 

Прогнозни цени на приходите от ОПС – 21 200 лв.  

Очаквани приходи от ОПС 37% лв. от прогнозните – 7 844 лв. 

 
Прогнози цени на имоти за замяна  и ликвидиране на съсобственост - 15 000 лв.  

Очаквани приходи от замени и ликвидиране на съсобственост 100% от прогнозните 

–  15 000 лв.  

Очаквани приходи от наем на общински имоти – 83 967 лв. 
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Общо приходи от програмата – 860 465 лв. 

 
Общо разходи от програмата – 39 255 лв., /в това число 19 255 лв. разходи за 

придобиване и 20 000 лв. за подмяна на ел. инсталация и монтаж на електромери в 

общежитие/ 

 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Девин през 2023 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 № 19 

от 27.02.2023 г. 

 

Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 

помещения, общинска собственост, на юридически лица с нестопанска цел, 

осъществяващи дейност в обществена полза 

 

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

местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 41, 

ал. 1 връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на 

Сдружение „СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ върху стая 206, с площ на стаята: 17 кв. 

м, етаж 2, в сграда с идентификатор 20465.504.26.1 (двадесет хиляди четиристотин 

шестдесет и пет точка петстотин и четири точка двадесет и шест точка едно), стар 

идентификатор 20465.504.848.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри 

(КККР) на гр. Девин, община Девин, област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-

90/18.12.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър (АГКК), предназначение на сградата: общежитие, брой етажи: 5, брой 

самостоятелни обекти: 2, застроена площ 343 кв. м, разположена в ПИ с 

идентификатор 20465.504.26, адрес: гр. Девин, ул. „Явор“ № 1, Акт за публична 

общинска собственост № 2662/09.04.2019 г., за срок от 5 (пет) години. Помещението 

се предоставя за офис за нуждите на сдружението. 

II. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на 

Сдружение „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена 

полза „Съюз на инвалидите в България“ върху помещение – стая № 1, с площ 17,50 

кв. м, находящо се на етаж 1, в сграда, публична общинска собственост, с 

идентификатор 20465.504.1030.3 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет 

точка петстотин и четири точка хиляда и тридесет точка три), по КККР на град Девин, 

община Девин, област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на 

изпълнителния директор на АГКК, адрес: гр. Девин, ул. „Васил Левски“ № 1, 

функционално предназначение: друг вид обществена сграда, брой етажи 3, застроена 

площ 468 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.504.1030, Акт 
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за публична общинска собственост № 166/18.07.2001 г., за срок от 5 (пет) години. 

Помещението се предоставя за офис за нуждите на сдружението. 

III. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на 

„Сдружение срещу диабета Ръка за ръка“ клон гр. Девин върху помещение – стая № 

1, с площ 17,50 кв. м, находящо се на етаж 3, в сграда, публична общинска 

собственост, с идентификатор 20465.504.1030.3 (двадесет хиляди четиристотин 

шестдесет и пет точка петстотин и четири точка хиляда и тридесет точка три), по 

КККР на град Девин, община Девин, област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес: гр. Девин, ул. „Васил 

Левски“ № 1, функционално предназначение: друг вид обществена сграда, брой 

етажи 3, застроена площ 468 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 

20465.504.1030, Акт за публична общинска собственост № 166/18.07.2001 г., за срок 

от 5 (пет) години. Помещението се предоставя за офис за нуждите на сдружението. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 7, ДЗО – 6 от 17.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 20 

от 27.02.2023 г. 

 

Продажба на застроен имот - УПИ IV-181, кв. 20, частна общинска 

собственост, находящ се в село Гьоврен, община Девин област Смолян, на 

собственика на законно построена в него сграда 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 52, ал. 5, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), 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, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие да се продаде на Александър Славов Узунов, ЕГН  

адрес: с. Гьоврен, община Девин, област Смолян, урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-

181, кв. 20 по плана на село Гьоврен, утвърден със заповед 101/11.07.1980г., с площ 

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

ползване: ниско застрояване до 10 м., съседи: улица; улица; УПИ III-182, УПИ V-181, 

220 представляващ частна общинска собственост, съгласно акт за общинска 

собственост № 2645/13.03.2019 г., срещу сумата от 1 740,00 лв. (хиляди седемстотин 

четиридесет лева) без ДДС, съгласно пазарната оценката на лицензирания оценител. 

II. Определя тридесет на сто от постъпленията от покупко-продажбата да се 

използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната 

и техническата инфраструктура на територията на с. Гьоврен, община Девин. 

III. Приобретателят на правото дължи всички данъци и такси по сделката. 

IV. 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 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 8, ДЗО – 20 от 13.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 21 

от 27.02.2023 г. 

 

Продажба на поземлен имот с идентификатор 20465.501.516, частна 

общинска собственост в кв. 52, УПИ ІХ-516 по ПУП на град Девин, община 

Девин област Смолян, улица „Бузлуджа” № 26 

 

На основание 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 (ЗОС), 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, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие да се продаде на СИМО СТОЕВ УЗУНОВ, ЕГН , от 

град Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 236, вх. 8, ап. 13 и ВЕСКО СТОЕВ УЗУНОВ, ЕГН 

гр. Девин ул. „Бузлуджа” № 26, поземлен имот с идентификатор 

20465.501.516 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и едно 

точка петстотин и шестнадесет), 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. „Бузлуджа“ № 26, представляващ УПИ ІХ-516 в кв. 52, по ПУП на град Девин, 

целия с площ 410 (четиристотин и десет) кв. м, трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), 

съседи: 20465.501.508; 20465.501.509; 20465.501.515; 20465.501.5012; 

20465.501.517; 20465.501.518; 20465.501.5011, представляващ частна общинска 

собственост, съгласно акт за общинска собственост № 3030/16.01.2023г, вписан в 

Службата по вписвания под № 70/24.01.2023 г., срещу сумата 7 409,00 (седем хиляди 

четиристотин и девет лева) без ДДС, съгласно пазарната оценката на лицензирания 

оценител. Приобретателите придобиват правото на собственост както следва:  

- Симо Стоев Узунов- 1/2 /една втора/ идеални части от ПИ с идентификатор: 

20465.501.516  

- Васко Стоев Узунов- 1/2 /една втора/ идеални части от ПИ с идентификатор: 

20465.501.516 

II. Приобретателите на правото дължат всички данъци и такси по сделката. 
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III. 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 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 9, ДЗО – 21 от 13.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 22 

от 27.02.2023 г. 

 

Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична 

общинска собственост, в сграда на Здравна служба село Гьоврен,  

община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 и ал. 2 от ЗОС и чл. 7, 

ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на: 

- помещение, с площ 18 кв. м., находящо се на първи етаж, западната част на 

двуетажна масивна сграда, с адрес: област Смолян, община Девин, село Гьоврен, 

актувана с Акт за общинска собственост (АОС) № 45 от 03.09.1997 г.; вид 

собственост: общинска публична; данъчната оценка на имота е 365,00 лв. /триста 

шестдесет и пет лева/, съгласно Удостоверение с изх. № 7103008360/30.01.2023 г., с 

начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 18,00 лв. с ДДС, съгласно 

Приложение № 1, раздел III, ред 6, колона 8 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин; за срок от 5 

години. 

2. Определя тридесет на сто от постъпленията от наема на помещението да се 

използват за изпълнение на дейности от местно значение село Гьоврен, община 

Девин. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 10, ДЗО – 22 от 13.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 23 

от 27.02.2023 г. 

 

Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в община 

Девин през 2022 г., в това число на план-сметка на дейностите за развитие на 

туризма в община Девин за 2022 г. и приемане на Програма за развитието на 

туризма в община Девин за 2023 г., в т. ч. на план-сметка на дейностите за 

развитие на туризма за 2023 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 2022 г., в това число на План-сметка на дейностите за развитие на 

туризма в община Девин за 2022 г., съгласно Приложение № 1. 

 

2. Приема Програма за развитието на туризма в община Девин за 2023 г., в 

това число на План-сметка на дейностите за развитие на туризма за 2023 г., съгласно 

Приложение № 2. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 11, ДЗО – 23 от 13.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. председател на Общински съвет – Девин 

 



№ по 

ред
Показатели

План за 2022 г. 

Съгласно 

решение 

№48/14.04.2022г

Актуализиран 

план, 

съгл.Решение № 

193/24.11.2022г

Изпълнено 

към 

31.12.2022г

ПРИХОДИ                                                                                    

на основание чл.60, ал.1 от Закона за туризма

1. Туристически данък 55 000,00 65000,00 64230,00

2. Такси за категоризиране на туристически обекти 5 000,00 6040,00 11632,00

3. Други източници-местни такси:

3.1. Такси за реклама 2 800,00 2800,00 2 135,00

3.1.1. ДДС -560,00 -560,00 -333,00

3.1.2. Корпоративен данък -56,00 -56,00 -33,00

4. Преходен остатък от 2021 г. от Туризъм 16 497,00 16497,00 16497,00

ВСИЧКО: 78 681,00 89 721,00 94 128,00

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 11 000,00 11 000,00

2. Ремонт и подмяна на парково оборудване на туристически обекти.
6 000,00 6 000,00 0,00

3. Реклама на туристическа дестинация Община Девин

3.1. Разпространение на информация и фото-репортажи в медии и

електронни сайтове 10 000,00 10 000,00 10 450,00

3.2. Изработване на рекламни материали за община Девин /брошури,

чанти, сувенири и др./ 15 000,00 18 000,00 14 039,00

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 7 000,00 1 390,00

3.4. Проучване и реклама на туристически археологически обекти,

забележителности, атракции, природни и културни дадености на

община Девин.

5 000,00 0,00 0,00

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 6000,00 6 000,00

3.6. Изработване на стратегия за развитие на община Девин като

туристическа дестинация 6 000,00 0,00 0,00

3.7. Участие на Община Девин на туристически борси 3 000,00 3 000,00 2 604,00

3.8. Популяризация на Община Девин като туристическа дестинация чрез

закупуване на коледно-новогодишна украса
4 000,00 26 040,00 26 000,00

4. Членски внос на Община Девин в ОУТР "Родопи" и АСЕКОБ 900,00 900,00 500,00

5. Изработване на категорийна символика на обектите 1 300,00 1 300,00 1 137,00

6. Разходи свързани с категоризация на обектите 481,00 481,00 216,00

ВСИЧКО: 78 681,00 89 721,00 73 336,00

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2022 г. 20 792,00

Приложение № 1 към решение №  23 от 27.02.2023 г.

VI. ОТЧЕТ НА ПЛАН-СМЕТКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ПРЕЗ 2022 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ДЕВИН



Приложение № 2 към Решение № 23 от 27.02.2023 г. 

 

ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА 

В ОБЩИНА ДЕВИН 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 към Решение № 23 от 27.02.2023 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.  



Приложение № 2 към Решение № 23 от 27.02.2023 г. 

 

 

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 



Приложение № 2 към Решение № 23 от 27.02.2023 г. 

 

 

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 2023 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. 

 



№ по 

ред
Показатели План за 2023 г. 

ПРИХОДИ                                                                                    

на основание чл.60, ал.1 от Закона за туризма

1. Туристически данък 67 000,00

2. Такси за категоризиране на туристически обекти 6 000,00

3. Други източници-местни такси:

3.1. Такси за реклама 2 100,00

3.1.1. ДДС -350,00

3.1.2. Корпоративен данък -35,00

4. Преходен остатък от 2022 г. от Туризъм 20 792,00

ВСИЧКО: 95 507,00

РАЗХОДИ                                                                                                                                                                    

на основание чл.60, ал.2 от Закона за туризма и чл.61р от ЗМДТ

1. Разкриване и разработване на археологически обект и туристически

маршрут в местност Равня - Средновековна църква и Тракийско

селище с некропол

35 000,00

2. Ремонт и подмяна на парково оборудване на туристически обекти.
6 000,00

3. Реклама на туристическа дестинация 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./ 16 000,00

3.3. Изработване и поставяне на рекламно-информационни табели,

изграждане и маркировка на туристически зони, консултански услуги и

изработване на технически проекти за реализацията им.

7 000,00

3.4. Проучване и реклама на туристически археологически обекти,

забележителности, атракции, природни и културни дадености на

община Девин.

7 000,00

3.5. Провеждане на фестивали и събития за популяризиране на община

Девин като туристическа дестинация в т. ч. За „Орфически мистерии“

– 6000 лв.; Фолклорни вечери на населените места от Общината /бит

и обичаи/;

9 000,00

3.6. Участие на Община Девин на туристически борси 3 000,00

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 307,00

ВСИЧКО: 95 507,00

Приложение № 2 към Решение № 23 от 27.02.2023 г.

VI. ПЛАН-СМЕТКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ПРЕЗ 2023 г.



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 24 

от 27.02.2023 г. 

 

Вътрешни компенсирани промени в план-сметката за разходите по 

събирането, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване  

за 2023 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за разходване на месечните обезпечения и отчисления за 

2023 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците 

за закупуване на машини за нуждите на сметосъбирането на територията на община 

Девин в размер до 304 145,00 лв. (триста и четири хиляди сто четиридесет и пет 

лева); 

2. Възлага на кмета на община Девин да извърши вътрешни компенсирани 

промени в План-сметката за разходите по събирането, транспортиране и 

обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване за 2023 година, бюджета на община Девин и Инвестиционната 

програма, както следва: 

2.1 Сметосъбирачна машина - 215 600 лв. 

2.2 Самосвал с двойна кабина - 80 000 лв. 

3. Упълномощава кмета на община Девин да предприеме всички необходими 

действия по изпълнение на решението по т. 1 и т. 2. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 12, ДЗО – 25 от 14.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 25 

от 27.02.2023 г. 

 

Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на 

община Девин и ценоразписи за продажба на дървесина,  

добита от общински гори 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 67а, ал. 2 от 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и във 

връзка с чл. 7, ал. 4, чл. 71, ал. 1, от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. от горски 

територии, собственост на община Девин, съгласно Приложение № 1. 

2. Одобрява 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 изпълнението на дейности в горски 

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

недървесни горски продукти, съгласно Приложение № 2. 

3. Одобрява 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 изпълнението на 

дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, съгласно Приложение № 3. 

4. Упълномощава кмета на община Девин да продава дървесина от временен 

склад на физически и юридически лица по одобрения по т. 2 на настоящото решение 

ЦЕНОРАЗПИС № 1. 

5. Упълномощава кмета на община Девин да продава стояща дървесина на 

корен на физически лица за лична употреба по одобрения по т. 3 на настоящото 

решение – ЦЕНОРАЗПИС № 2 

6. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими действия 

по изпълнение на настоящото решение. 
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Неразделна част от настоящото Решение са: 

1. Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. – Приложение № 1.  

2. 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 изпълнението на дейности в горски 

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

недървесни горски продукти – Приложение № 2. 

3. 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 изпълнението на дейности в 

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

недървесни горски продукти – Приложение № 3. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 13, ДЗО – 24 от 14.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. председател на Общински съвет – Девин 

 









Приложение № 2 към Решение № 25 от 27.07.2023 г. 

 
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 изпълнението 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 200 200 190 170 170 160 160 155 115 

Трупи с Дтк над 30см – I клас м3 195 195 185 160 160 155 155 150 110 

Трупи с Дтк 18-29см – II клас м3 185 185 175 150 150 145 145 140 100 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Трупи с Дтк 15-17см – III клас м3 165 165 155 130 130 120 120 115 80 

Обли греди – IV клас м3 100 100 100 100 100 - - - - 

Технологична дървесина м3 80 110 110 100 90 

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Ритловици – V клас м3 90 - - - - 

Технологична дървесина м3 80 110 110 100 90 

ДЪРВА 

ОЗМ м3 140 120 120 110 100 

Дърва за огрев м3 70 110 110 100 80 

 

 

 



Приложение № 3 към Решение № 25 от 27.07.2023 г. 

 
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 изпълнението 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 160 160 150 130 130 110 110 105 65 

Трупи с Дтк над 30см - I клас м3 155 155 145 120 120 105 105 100 60 

Трупи с Дтк 18-29см - II клас м3 145 145 135 110 110 105 105 100 60 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Трупи с Дтк 15-17см - III клас м3 125 125 115 90 90 70 70 65 30 

Обли греди - IV клас м3 60 60 60 60 60 - - - - 

Технологична дървесина м3 40 60 60 50 40 

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 

Ритловици - V клас м3 50 - - - - 

Технологична дървесина м3 40 60 60 50 40 

ДЪРВА 

ОЗМ м3 100 70 70 60 50 

Дърва за огрев м3 30 60 60 50 40 

Дърва за местно население пр.м3 7 15 15 15 15 

 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 26 

от 27.02.2023 г. 

 

Упълномощаване кмета на община Девин за сключване на извън съдебно 

споразумение с цел уреждане на спор и изготвяне на вариант за 

споразумение между община Девин и ТПК „Михалково“ с. Михалково, 

община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА: 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Девин да сключи извънсъдебно 

споразумение, с цел уреждане на спора, като за целта се изготвят вариант/и на 

споразумение съвместно с представляващите адвокати на страните. 

2. Вариантът /ите на споразумението да бъде/ат предоставени за одобрение и 

гласуване на общински съвет Девин. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 14, ДЗО – 26 от 15.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 27 

от 27.02.2023 г. 

 

Бюджетни разплащания на община Девин през 2023 година до приемане на 

бюджета на община Девин за 2023 година 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 7, ал. 5, във връзка с чл. 98, и чл. 129 от Закона за публичните 

финанси и чл. 6 от Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022 г., 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Считано от 01.01.2023 година: 

1. Дава съгласие Кметът на Общината при получаване на целеви трансфери от 

министерства да извършва разходи, в т. ч. капиталови през 2023 година в 

съответствие със сключени договори и поети ангажименти през 2022 година  

2. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава предоставянето на 

субсидии на организации с нестопанска цел.  

3. Дава съгласие да бъдат извършвани капиталови разходи за сметка на 

преходните остатъци от Разчета за капиталови разходи за 2022 г. 

4. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава усвояването на кредит от 

финансова институция през 2023 година при спазване срока за усвояване по 

договора. 

5.  Дава съгласие Кметът на Общината да продължава извършването и 

изплащането на погасителни вноски, лихви и такси по кредити към финансови 

институции, съгласно сключените договори и срокове.  

6. Дава съгласие кмета на община Девин да извършва плащания на членски 

внос и участие в нетърговски организации и дейности до размера на средствата по т. 

4.1 от Решение №50/14.04.2022 г. 

7. Дава съгласие кмета на община Девин да извършва разходи за сметка на 

представителните разходи до размера на утвърдените размери в т. 5.2, 5.3 и 5.4 от 

Решение № 50/14.04.2022 г. 



2 

 

8. Дава съгласие първостепенният разпоредител с бюджет – град Девин чрез 

Кмета на Общината да продължава извършването на разходи за помощи по решение 

на Общинския съвет: 

8.1 за еднократна финансова помощ – до 10 000 лева, 

8.2 за финансова помощ за семейства и двойки с репродуктивни проблеми – 

3000 лв. 

8.3 по решение на комисията, назначена със заповед на кмета в размер до 200 

лева – 5 000 лв., съгласно т. 4.2 и т. 4.3 от Решение № 50/14.04.2022 година.  

9. Дава съгласие кмета на община Девин да извършва разходи за погребения 

на социално слаби в размер до 10 000 лева, съгласно т. 4.3 от Решение № 

50/14.04.2022 година.  

10. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава отпускането на 

временни безлихвени заеми по сметките за средствата от Европейския съюз по 

проекти по оперативни програми с цел успешно реализиране и финализиране, 

съгласно сключените договори. 

11. Дава съгласие Кметът на Общината при възстановяване на Данък добавена 

стойност от НАП по приходната и/или разходната част да извършва разходи, в т. ч. 

капиталови, съгласно сключени договори през 2022 година. 

12. Дава съгласие кмета на община Девин да извърши разходи за закупуване 

на вертикална многостъпална центробежна помпа и за извършване на текущ ремонт 

на Топлопровод Беденски бани в размер до 35 600 лв. 

13. Дава съгласие кметът на община Девин да извършва разходи за 

финансиране дейността на ОП „БКС-Девин”, съгласно Приложение № 29 от Решение 

№ 50/14.04.2022 г. 

14. Дава съгласие за делегирани от държавата дейности финансирани 

допълнително със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия, 

одобрени с Решение № 50/14.04.2022 г. да продължават да се финансират в размери, 

не по-големи от размера на разходите за 2022 г., а разходите за персонал до 

фактическия им размер за съответния месец на 2023 г. 

15. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 

1, предложение 2 от АПК. 

МОТИВИ: Утвърждаване на бюджетните разплащания, в т. ч. капиталови 

разходи, дейности по оперативни програми и други с оглед спазване на договорни 

отношения от 2022 година до приемане на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2023 година и впоследствие бюджета на Община Девин за 2023 година 

при спазване на нормативните изисквания в условия на неприет бюджет. 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 15, ДЗО – 27 от 15.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 28 

от 27.02.2023 г. 

 

Изменение на Решение № 104 от 30.06.2022 г. на Общински съвет- Девин, 

касаещо проект за изменение на подробен устройствен план-план за 

регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 20465.122.6, 

УПИ I-за жилищно строителство в кв. 1, местност „Трабешково“ гр. Девин, по 

ПУП на град Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 

7, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 125, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 135, ал. 1 

от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 75, ал. 2, т. 2 от Закона за 

горите и чл. 79 от АПК,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя Решение № 104 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Девин, прието 

по Протокол № 8, в частта на т. 1 и т. 2, които придобиват следните редакции: 

1.1 Одобрява задание за проект за изменение на Подробен устройствен план-

План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти 20465.122.6, УПИ І-за жилищно 

строителство, кв. 1, местност „Трабешково“, гр. Девин, и приобщаване към него на 

част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.121.340 с площ 2888 кв. м. – 

горски фонд. 

1.2 Дава разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за имоти 

20465.122.6, УПИ І-за жилищно строителство, кв. 1, местност „Трабешково“, гр. 

Девин, и приобщаване към него на част от ПИ с идентификатор 20465.121.340 с площ 

2888 кв. м. – горски фонд. 

2. В останалата си част Решение № 104 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - 

Девин, прието по Протокол № 8 остава непроменено. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 16, ДЗО – 28 от 16.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 29 

от 27.02.2023 г. 

 

Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за 

регулация за УПИ VIII, УПИ IХ, ПИ 17957.501.93 и ПИ 17957.501.92, и част от 

улична регулация от о.т. 86 до о.т. 86 + 50м. в кв.16 по плана на  

село Грохотно, община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и 

ал. 7, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 125, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 135, ал. 

1 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 

от Закона за общинската собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изменение на подробен устройствен план-план за 

регулация (ПУП-ПР) за УПИ VIII, УПИ IХ, ПИ 17957.501.93 и ПИ 17957.501.92, и част от 

улична регулация от о.т. 86 до о.т. 86 + 50. 

2. Допуска изработване на изменение на подробен устройствен план-план за 

регулация (ПУП-ПР) за УПИ VIII, УПИ IХ, ПИ 17957.501.93 и ПИ 17957.501.92, и част от 

улична регулация от о.т. 86 до о.т.86 + 50. 

3. Обявява за частна общинска собственост -39 кв. м. от улична регулация, които 

се предават към УПИ IХ в кв. 16 по ПУП на село Грохотно. 

Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими процедури 

по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 17, ДЗО – 29 от 16.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 30 

от 27.02.2023 г. 

 

Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за 

регулация за УПИ ХII, кв. 46 по ПУП на гр. Девин и приобщаване към него на 

част от поземлен имот с идентификатор 20465.121.348-горски фонд 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 

7, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 125, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 135, ал. 1 

от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 75, ал. 2, т. 2 от Закона за 

горите, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за проект за изменение на подробен устройствен план-

план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ ХII в кв. 46 по ПУП на гр. Девин и приобщаване 

на част от ПИ 20465.121.348. 

2. Дава разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП- подробен 

устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ ХII в кв. 46 по ПУП на гр. Девин 

и приобщаване на част от ПИ 20465.121.348. 

Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими процедури 

по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 18, ДЗО – 30 от 16.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 31 

от 27.02.2023 г. 

 

Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПР, за УПИ І-125 и УПИ VIІ в кв. 

21, УПИ VI-352 в кв. 22, изменение на улична регулация от о.т. 228а – о.т. 212 

и отпадане на нереализирана улична регулация между о.т. 228а и о.т. 231 в 

рамките на УПИ І-125 и УПИ VIІ в кв. 21, УПИ VI-352 в кв. 22 по плана на  

с. Гьоврен, община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 

125, във връзка с чл. 135, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 6, 

ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закон за общинската собственост 

(ЗОС), 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изработване на проект за изменение на Подробния 

устройствен план – Плана за регулация (ПУП-ПР), за УПИ І-125 и УПИ VIІ в кв. 21, 

УПИ VI-352 в кв. 22, изменение на улична регулация от о.т. 228а - о.т. 212 и отпадане 

на нереализирана улична регулация между о.т. 228а и о.т. 231 в рамките на УПИ І-

125 и УПИ VIІ в кв. 21, УПИ VI-352 в кв. 22 по плана на с. Гьоврен, община Девин. 

2. Дава разрешение за изработване на проект за изменение на Подробния 

устройствен план – Плана за регулация (ПУП-ПР), за УПИ І-125 и УПИ VIІ в кв. 21, 

УПИ VI-352 в кв. 22, изменение на улична регулация от о.т. 228а - о.т. 212 и отпадане 

на нереализирана улична регулация между о.т. 228а и о.т. 231 в рамките на УПИ І-

125 и УПИ VIІ в кв. 21, УПИ VI-352 в кв. 22 по плана на с. Гьоврен, община Девин. 

3. Обявява за частна общинска собственост, част от улична регулация с площ 

от 100 кв. м., придаващи се към УПИ І-125 в кв. 21 по плана на с. Гьоврен, община 

Девин. 

4. Обявява за частна общинска собственост, част от улична регулация с площ 

от 41 кв. м., придаващи се към УПИ VI - 352 в кв. 22 по плана на с. Гьоврен, община 

Девин. 

Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими процедури 

по изпълнение на решението. 
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 19, ДЗО – 31 от 17.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 32 

от 27.02.2023 г. 

 

Разглеждане на предложение за изменение на регулацията в кв. 25 по плана 

на с. Триград и изработване на Подробен устройствен план - План за улична 

регулация, за обособяване на нова улица, за осигуряване на пешеходен и 

транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 73105.501.553 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Триград, община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 

125, във връзка с чл. 135, ал. 1, и във връзка с чл. 62а, ал. 4 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), чл. 6, ал. 1, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закон 

за общинската собственост (ЗОС), 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание на проект за изменение на регулацията в кв. 25 по плана 

на с. Триград и изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация, 

за обособяване на нова улица, за осигуряване на пешеходен и транспортен достъп до 

поземлен имот с идентификатор 73105.501.553 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Триград, община Девин. 

2. Дава разрешение на проект за изменение на регулацията в кв. 25 по плана на 

с. Триград и изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация, 

за обособяване на нова улица, за осигуряване на пешеходен и транспортен достъп до 

поземлен имот с идентификатор 73105.501.553 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Триград, община Девин. 

3. Обявява за частна общинска собственост, придаваема площ, част от поземлен 

имот с идентификатор 73105.501.249 по КККР на с. Триград от 114 кв. м., участващ в 

част от нереализирано озеленяване към УПИ IX – за жилищно строителство, къщи за 

гости в кв. 25 по плана на с. Триград, поземлен имот с идентификатор 73105.501.614 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Триград, община Девин. 

Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими процедури 

по изпълнение на решението. 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 20, ДЗО – 32 от 17.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 
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РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 33 

от 27.02.2023 г. 

 

Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - 

поземлен имот с идентификатор 20465.87.88, поземлен имот с 

идентификатор 20465.87.68 и 20465.87.122 находящи се в землището на  

гр. Девин, община Девин, област Смолян 

 

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

местната администрация, чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделски земи, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за отдаване под наем на Бисерка Ружинова Кундева, с 

постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров“ № 47, ет. 3, ап. 6, община 

Пловдив, област Пловдив, на земеделски земи, стопанисвани от общината, както 

следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор № 20465.87.88 (двадесет хиляди 

четиристотин шестдесет и пет точка осемдесет и седем точка осемдесет и осем) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област 

Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор 

на АГКК, находящ се в землището на гр. Девин, община Девин, област Смолян, 

местността „Цървулево“, с площ 1 098 (хиляда деветдесет и осем) кв. м., 10-та 

категория, стопанисвано от общината. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Граници и съседи на имота с 

идентификатори: 20465.87.94, 20465.87.84, 20465.87.95, 20465.87.87, 20465.87.89, 

20465.87.93. 

2. Поземлен имот с идентификатор № 20465.87.68 (двадесет хиляди 

четиристотин шестдесет и пет точка осемдесет и седем точка шестдесет и осем) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област 

Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор 

на АГКК, находящ се в землището на гр. Девин, община Девин, област Смолян, 

местността „Цървулево“, с площ 1 778 (хиляда седемстотин седемдесет и осем) кв. м., 

10-та категория, стопанисвано от общината. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Граници и съседи на имота с 
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идентификатори: 20465.87.66, 20465.87.97, 20465.87.96, 20465.87.95, 20465.87.94, 

20465.87.69, 20465.87.67. 

3. Поземлен имот с идентификатор № 20465.87.122 (двадесет хиляди 

четиристотин шестдесет и пет точка осемдесет и седем точка сто двадесет и две) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област 

Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор 

на АГКК, находящ се в землището на гр. Девин, община Девин, област Смолян, 

местността „Цървулево“, с площ 853 (осемстотин петдесет и три) кв. м., 10-та 

категория, стопанисвано от общината. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Граници и съседи на имота с 

идентификатори: 20465.87.120, 20465.87.121, 20465.87.101, 20465.87.65. 

II. Определя годишна наемна цена за ползване на земеделските земи, съгласно 

експертни пазарни оценки от лицензиран оценител, общо за заявените имоти от 

общински поземлен фонд, в размер на 243,66 лв. (двеста четиридесет и три лева и 

шестдесет и шест стотинки), изчислена от сбора на наемните вноски на трите имота, 

както следва: 

1. За поземлен имот с идентификатор 20465.87.88 – 71,74 лв. (седемдесет и 

един лева и седемдесет и четири стотинки) годишен наем. 

2. За поземлен имот с идентификатор 20465.87.68 - 116,18 лв. (сто и 

шестнадесет лева и осемнадесет стотинки) годишен наем. 

3. За поземлен имот с идентификатор 20465.87.122 – 55,74 лв. (петдесет и пет 

лева и седемдесет и четири стотинки) годишен наем. 

III. Упълномощава кмета на община Девин да сключи договор за наем на 

земеделски земи с Бисерка Ружинова Кундева, за срок от 10 (десет) стопански 

години. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 21, ДЗО – 33 от 17.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 34 

от 27.02.2023 г. 

 

Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за 

индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2023/2024 г. 

 

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

местната администрация, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и чл. 98, ал. 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за 

общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 година, съгласно 

Приложение № 1. 

2. Приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на 

община Девин за стопанската 2023/2024 година, съгласно Приложение № 2. 

3. Приема годишен план за паша за стопанската 2023/2024 година, дава 

съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и 

определя задълженията на общината и ползвателите за поддържането на мерите и 

пасищата, съгласно Приложение № 3. 

4. Определя годишна цена на декар за землищата от община Девин, в размер 

определен по пазарен механизъм, съгласно изготвени пазарни оценки от лицензиран 

оценител. 

5. Дава съгласие договорите за наем на общински пасища, мери и ливади да 

бъдат сключвани за срок от 5 (пет) стопански години. 

6. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи от 

решението действия. 

Неразделна част от настоящото решение са: 

 Приложение 1 – Списък на пасищата, мерите и ливадите от общински 

поземлен фонд (ОПФ) земи по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на 
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земеделските земи (ЗСПЗЗ) за разпределение по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 

2023/2024 година  

 Приложение 2 – Правила за ползването на мерите и пасищата на територията 

на община Девин за стопанската 2023/2024 година 

 Приложение 3 – Годишен план за паша на община Девин за стопанската 

2023/2024 година. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 22, ДЗО – 34 от 17.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. председател на Общински съвет – Девин 

 



 

Приложение № 1 към Решение № 34 от 27.02.2023 г. 

 
 

СПИСЪК 

НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД (ОПФ) 

ЗЕМИ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 37И ОТ ЗСПЗЗ ЗА 

СТОПАНСКАТА 2023/2024 ГОДИНА 

 

Община  Землище № на имота Площ в 

кв. м 

 

НТП Категория 

1 2 3 4 5 6 

 

ЗЕМЛИЩЕ С. БЕДЕН 

Девин Беден 03112.55.13 1727 Ливада 10 

Девин Беден 03112.67.1 1024 Ливада 10 

Девин Беден 03112.68.6 3720 Ливада 10 

Девин Беден 03112.107.1 3006 Пасище 10 

Девин Беден 03112.114.1 1131 Пасище 10 

Девин Беден 03112.124.2 1447 Пасище 7 

Девин Беден 03112.124.13 1188 Пасище 7 

Девин Беден 03112.126.13 2191 Ливада 7 

Девин Беден 03112.147.1 14502 Пасище 10 

Девин Беден 03112.147.19 8681 Пасище 10 

Девин Беден 03112.147.21 3042 Ливада 10 

Девин Беден 03112.128.24 4111 Пасище 7 

Девин Беден 03112.167.42 2968 Ливада 10 

Девин Беден 03112.179.8 1408 Ливада 10 

Девин Беден 03112.1.63 23354 Пасище 10 

Девин Беден 03112.179.39 1140 Пасище 10 

Девин Беден 03112.180.21 26478 Пасище 10 

Девин Беден 03112.77.19 158164 Пасище 10 

Девин Беден 03112.21.7 1824 Ливада 10 

Девин Беден 03112.28.24 1673 Ливада 10 

Девин Беден 03112.29.10 1113 Ливада 10 

Девин Беден 03112.1.21 4653 Ливада 10 

Девин Беден 03112.1.30 2498 Ливада 10 

Девин Беден 03112.1.37 244 Ливада 10 

Девен Беден 03112.1.60 2517 Ливада 10 

Девин Беден 03112.1.61 354194 Пасище 10 

Девин Беден 03112.10.11 1166 Ливада 10 

Девин Беден 03112.10.12 1475 Ливада 10 

Девин Беден 03112.10.14 1938 Ливада 10 

Девин Беден 03112.11.6 1825 Ливада 10 

Девин Беден 03112.11.7 1621 Ливада 10 

Девин Беден 03112.15.1 2047 Пасище 10 

Девин Беден 03112.21.1 9673 Ливада 10 

Девин Беден 03112.43.3 11381 Пасище 10 

Девин Беден 03112.207.12 22505 Пасище 10 

Девин Беден 03112.207.13 84614 Пасище 10 

Девин Беден 03112.223.1 6952 Пасище 10 

Девин Беден 03112.232.14 8567 Пасище 10 

Девин Беден 03112.71.11 1599 Пасище 10 

Девин Беден 03112.82.3 5199 Пасище 10 

Девин Беден 03112.82.5 7874 Пасище 10 

Девин Беден 03112.181.14 1648 Пасище 10 

Девин Беден 03112.109.1 12235 Пасище 10 
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Девин Беден 03112.181.35 2259 Пасище 10 

Девин Беден 03112.181.1 2282 Ливада 10 

Девин Беден 03112.204.18 1025 Пасище 10 

Девин Беден 03112.101.10 3552 Пасище 10 

Девин Беден 03112.93.13 1129 Пасище 10 

Девин Беден 03112.11.9 2332 Ливада 10 

Девин Беден 03112.11.12 691 Ливада 10 

Девин Беден 03112.12.11 3029 Ливада 10 

Девин Беден 03112.12.52 22168 Пасище 10 

Девин Беден 03112.12.53 2889 Ливада 10 

Девин Беден 03112.13.7 2908 Ливада 10 

Девин Беден 03112.15.6 1736 Ливада 10 

Девин Беден 03112.15.10 804 Ливада 10 

Девин Беден 03112.16.1 1573 Ливада 10 

Девин Беден 03112.16.2 821 Ливада 10 

Девин Беден 03112.18.6 778 Ливада 10 

Девин Беден 03112.20.36 2682 Ливада 10 

Девин Беден 03112.22.9 4109 Ливада 10 

Девин Беден 03112.26.17 1006 Ливада 10 

Девин Беден 03112.27.5 2696 Ливада 10 

Девин Беден 03112.28.9 2657 Ливада 10 

Девин Беден 03112.28.10 5507 Ливада 10 

Девин Беден 03112.28.19 1334 Ливада 10 

Девин Беден 03112.28.24 1673 Ливада 10 

Девин Беден 03112.28.48 970 Ливада 10 

Девин Беден 03112.28.49 8788 Ливада 10 

Девин Беден 03112.28.52 458 Ливада 10 

Девин Беден 03112.29.2 1429 Ливада 10 

Девин Беден 03112.29.10 1113 Ливада 10 

Девин Беден 03112.29.17 10028 Ливада 10 

Девин Беден 03112.42.6 4088 Ливада 10 

Девин Беден 03112.42.9 2658 Ливада 10 

Девин Беден 03112.43.19 4351 Ливада 10 

Девин Беден 03112.44.1 2698 Ливада 10 

Девин Беден 03112.62.7 1043 Пасище 10 

Девин Беден 03112.67.19 661 Ливада 10 

Девин Беден 03112.67.23 6471 Ливада 10 

Девин Беден 03112.77.8 337 Ливада 10 

Девин Беден 03112.77.10 639 Ливада 10 

Девин Беден 03112.82.4 1867 Ливада 10 

Девин Беден 03112.88.48 1175 Ливада 10 

Девин Беден 03112.89.3 2148 Ливада 10 

Девин Беден 03112.89.26 943 Ливада 10 

Девин Беден 03112.89.27 777 Ливада 10 

Девин Беден 03112.91.96 1025 Ливада 10 

Девин Беден 03112.91.107 1042 Ливада 10 

Девин Беден 03112.91.124 995 Ливада 10 

Девин Беден 03112.91.133 2887 Ливада 10 

Девин Беден 03112.91.137 2006 Ливада 10 

Девин Беден 03112.91.147 1143 Ливада 10 
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Девин Беден 03112.91.184 936 Ливада 10 

Девин Беден 03112.95.26 2031 Ливада 10 

Девин Беден 03112.67.43 957 Ливада 10 

Девин Беден 03112.108.1 6265 Ливада 10 

Девин Беден 03112.108.6 3046 Пасище 10 

Девин Беден 03112.109.5 4438 Пасище 10 

Девин Беден 03112.129.27 721 Ливада 7 

Девин Беден 03112.129.34 2118 Ливада 7 

Девин Беден 03112.143.5 5023 Ливада 10 

Девин Беден 03112.143.8 2296 Ливада 10 

Девин Беден 03112.147.8 599 Ливада 10 

Девин Беден 03112.167.20 386 Ливада 10 

Девин Беден 03112.167.39 2093 Ливада 10 

Девин Беден 03112.179.1 2626 Пасище 10 

Девин Беден 03112.179.13 1000 Пасище 10 

Девин Беден 03112.179.14 982 Ливада 10 

Девин Беден 03112.179.16 933 Ливада 10 

Девин Беден 03112.179.40 621 Ливада 10 

Девин Беден 03112.193.1 6475 Пасище 10 

Девин Беден 03112.202.65 743 Пасище 10 

Девин Беден 03112.202.157 3185 Ливада 10 

Девин Беден 03112.202.159 1450 Ливада 10 

Девин Беден 03112.202.171 2805 Ливада 10 

Девин Беден 03112.204.2 4374 Ливада 10 

Девин Беден 03112.204.4 5959 Пасище 10 

Девин Беден 03112.206.9 1381 Пасище 8 

Девин Беден 03112.208.37 5522 Ливада 8 

Девин Беден 03112.37.7 4569 Ливада 10 

Девин Беден 03112.62.20 1564 Ливада 10 

Девин Беден 03112.62.15 1905 Ливада 10 

Девин Беден 03112.71.10 3724 Пасище 10 

Девин Беден 03112.87.1 3070 Пасище 10 

Девин Беден 03112.88.23 2356 Ливада 10 

Девин Беден 03112.91.5 6865 Ливада 10 

Девин Беден 03112.232.14 8567 Пасище 10 

 ОБЩО 128 имота 1045382 кв.м   

      

ЗЕМЛИЩЕ С. БРЕЗЕ 

Девин Брезе 06269.2.75 1240 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.115 5780 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.339 14752 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.175 2155 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.536 1970 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.1.220 1337 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.1.226 2423 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.294 1086 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.3.184 1490 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.3.203 3538 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.592 11987 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.1.650 6623 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.1.636 24240 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.3.40 1997 Пасище 10 



 

Приложение № 1 към Решение № 34 от 27.02.2023 г. 

4 

 

Девин Брезе 06269.3.41 6158 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.3.63 3439 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.3.349 36135 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.3.157 36201 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.5.518 9709 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.5.315 42050 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.5.189 1232 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.3.735 2155 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.598 1096 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.608 1563 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.615 4681 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.637 4225 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.642 1899 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.645 2037 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.646 2278 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.770 3597 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.4.529 1474 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.4.609 27487 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.4.636 44970 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.5.30 41334 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.5.47 54846 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.4.803 4379 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.4.855 6747 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.4.488 3689 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.4.495 1139 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.4.238 1278 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.4.376 1183 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.4.421 15588 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.4.1129 2335 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.658 144585 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.3.657 89473 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.601 10049 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.622 3109 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.28 5531 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.74 728 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.73 1779 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.76 643 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.77 501 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.90 2657 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.101 945 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.102 10007 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.116 5409 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.118 2037 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.299 1456 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.301 814 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.303 1384 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.304 1437 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.313 240 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.314 338 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.362 10230 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.384 2646 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.184 576 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.492 1371 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.509 1783 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.524 2517 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.780 2913 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.781 4472 Пасище 10 
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Девин Брезе 06269.1.657 8976 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.677 1883 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.685 5128 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.700 4545 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.701 5974 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.1.702 36003 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.189 3913 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.261 9404 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.274 10693 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.284 1210 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.285 1914 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.1.722 1778 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.732 1995 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.733 12489 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.410 1707 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.472 944 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.1.479 381 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.1.484 10505 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.555 2189 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.1.561 1574 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.223 1978 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.1.273 1744 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.1.277 2244 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.1.651 3883 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.3.46 2325 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.3.81 9642 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.3.380 12224 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.5.60 1952 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.5.85 11643 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.4.894 20849 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.5.197 3345 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.5.217 2180 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.5.237 3799 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.601 10049 Пасище 10 

Девин Брезе 06269.2.608 1563 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.609 2524 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.610 2494 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.613 2560 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.615 4681 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.2.619 4571 Ливада 10 

Девин Брезе 06269.5.475 19025 Пасище 10 

 ОБЩО 111 имота 984607 кв.м   

      

ЗЕМЛИЩЕ ГР. ДЕВИН 

Девин Девин 20465.31.1 23047 Пасище 10 

Девин Девин 20465.32.2 55396 Пасище 10 

Девин Девин 20465.85.16 9695 Пасище 10 

Девин Девин 20465.37.16 3121 Ливада 10 

Девин Девин 20465.99.87 6077 Пасище 8 

Девин Девин 20465.613.156 8513 Ливада 10 

Девин Девин 20465.618.18 1345 Ливада 8 

Девин Девин 20465.656.13 1832 Ливада 10 

Девин Девин 20465.509.2 3301 Ливада 10 

Девин Девин 20465.612.1 4881 Ливада 10 

Девин Девин 20465.695.14 5141 Пасище 8 

Девин Девин 20465.278.67 1485 Ливада 10 

Девин Девин 20465.99.80 6485 Пасище 8 
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Девин Девин 20465.99.81 255 Пасище 8 

Девин Девин 20465.614.1 6313 Ливада 10 

Девин Девин 20465.596.4 4420 Пасище 10 

Девин Девин 20465.112.1 1736 Пасище 10 

Девин Девин 20465.99.67 10941 Пасище 8 

Девин Девин 20465.99.83 744 Пасище 8 

Девин Девин 20465.133.19 4358 Ливада 10 

Девин Девин 20465.75.28 8108 Пасище 10 

Девин Девин 20465.133.27 3832 Пасище 10 

Девин Девин 20465.81.11 1358 Пасище 10 

Девин Девин 20465.109.35 6154 Пасище 10 

Девин Девин 20465.78.1 12792 Пасище 10 

Девин Девин 20465.141.22 1495 Ливада 8 

Девин Девин 20465.59.62 1127 Ливада 10 

Девен Девин 20465.59.54 1237 Ливада 10 

Девин Девин 20465.59.91 1533 Ливада 10 

Девин Девин 20465.59.120 4605 Ливада 10 

Девин Девин 20465.33.99 1292 Ливада 10 

Девин Девин 20465.17.223 81509 Пасище 10 

Девин Девин 20465.28.46 7495 Пасище 10 

Девин Девин 20465.29.32 7467 Пасище 10 

Девин Девин 20465.129.6 20054 Пасище 8 

Девин Девин 20465.84.356 179681 Пасище 10 

Девин Девин 20465.614.1 6313 Ливада 10 

Девин Девин 20465.614.6 4006 Ливада 10 

Девин Девин 20465.608.26 4560 Ливада 10 

Девин Девин 20465.6.1 12286 Пасище 10 

Девин Девин 20465.5.8 4811 Пасище 10 

Девин Девин 20465.6.32 1137 Ливада 10 

Девин Девин 20465.9.2 16450 Ливада 10 

Девин Девин 20465.10.34 54923 Пасище 10 

Девин Девин 20465.14.7 2106 Пасище 10 

Девин Девин 20465.14.8 24960 Пасище 10 

Девин Девин 20465.14.13 8302 Пасище 10 

Девин Девин 20465.14.25 7453 Пасище 10 

Девин Девин 20465.16.22 1256 Пасище 10 

Девин Девин 20465.16.24 2890 Пасище 10 

Девин Девин 20465.16.102 1886 Пасище 10 

Девин Девин 20465.16.116 733 Пасище 10 

Девин Девин 20465.16.129 516 Ливада 10 

Девин Девин 20465.16.140 4208 Пасище 10 

Девин Девин 20465.18.12 642 Пасище 10 

Девин Девин 20465.24.5 6178 Пасище 10 

Девин Девин 20465.24.17 52216 Пасище 10 

Девин Девин 20465.25.1 2994 Пасище 10 

Девин Девин 20465.25.15 180744 Пасище 10 

Девин Девин 20465.25.16 3426 Пасище 10 

Девин Девин 20465.33.105 3488 Ливада 10 

Девин Девин 20465.33.106 5356 Пасище 10 

Девин Девин 20465.59.6 5997 Пасище 10 

Девин Девин 20465.59.19 8628 Пасище 10 

Девин Девин 20465.72.2 3688 Пасище 10 

Девин Девин 20465.75.16 907 Пасище 10 

Девин Девин 20465.75.17 923 Пасище 10 

Девин Девин 20465.77.1 34053 Пасище 10 

Девин Девин 20465.77.3 8666 Пасище 10 

Девин Девин 20465.82.8 3562 Пасище 10 
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Девин Девин 20465.86.39 1096 Пасище 10 

Девин Девин 20465.87.97 1635 Ливада 10 

Девин Девин 20465.87.104 1209 Ливада 10 

Девин Девин 20465.87.130 40399 Пасище 10 

Девин Девин 20465.88.88 939 Ливада 10 

Девин Девин 20465.88.135 9993 Пасище 10 

Девин Девин 20465.88.136 21273 Пасище 10 

Девин Девин 20465.84.61 18813 Пасище 10 

Девин Девин 20465.99.80 6485 Пасище 8 

Девин Девин 20465.109.52 1773 Пасище 10 

Девин Девин 20465.120.9 5118 Пасище 10 

Девин Девин 20465.120.11 2761 Пасище 10 

Девин Девин 20465.158.9 1239 Ливада 10 

Девин Девин 20465.178.10 3128 Пасище 10 

Девин Девин 20465.183.2 6714 Пасище 10 

Девин Девин 20465.227.16 1165 Пасище 8 

Девин Девин 20465.558.3 7368 Ливада 10 

Девин Девин 20465.558.30 1615 Ливада 10 

Девин Девин 20465.563.5 1497 Ливада 10 

Девин Девин 20465.601.1 1632 Пасище 10 

Девин Девин 20465.9.26 2297 Ливада 10 

Девин Девин 20465.9.27 2680 Ливада 10 

Девин Девин 20465.681.32 2466 Пасище 10 

Девин Девин 20465.41.3 1816 Пасище 10 

Девин Девин 20465.42.6 4938 Пасище 10 

Девин Девин 20465.109.13 1363 Пасище 10 

Девин Девин 20465.59.57 18162 Пасище 10 

Девин Девин 20465.119.29 1826 Ливада 10 

Девин Девин 20465.523.1 44075 Пасище 10 

Девин Девин 20465.523.12 6905 Ливада 10 

Девин Девин 20465.530.1 288568 Пасище 10 

Девин Девин 20465.548.3 13377 Ливада 10 

Девин Девин 20465.18.17 22601 Пасище 10 

Девин Девин 20465.17.17 128455 Пасище 10 

Девин Девин 20465.18.63 271572 Пасище 10 

Девин Девин 20465.24.34 2621 Пасище 10 

Девин Девин 20465.88.75 946 Ливада 10 

Девин Девин 

Грохотно 

005026 6719 Ливада  

Девин Девин 20465.141.11 1190 Ливада 8 

Девин Девин 20465.141.17 1986 Ливада 8 

Девин Девин 20465.141.21 959 Ливада 8 

Девин Девин 20465.99.80 6485 Пасище 8 

Девин Девин 20465.99.81 255 Пасище 8 

Девин Девин 20465.601.1 1632 Пасище 10 

Девин Девин 20465.558.3 7368 Ливада 10 

Девин Девин 20465.558.30 1615 Ливада 10 

Девин Девин 20465.563.5 1497 Ливада 10 

Девин Девин 204165.11.1 47234 Пасище 10 

Девин Девин 20465.12.1 24277 Пасище 10 

Девин Девин 20465.13.11 28213 Пасище 10 

Девин Девин 20465.16.141 10655 Пасище 10 

Девин Девин 20465.16.162 1200 Пасище 10 

Девин Девин 20465.17.223 81509 Пасище 10 

Девин Девин 20465.24.3 6787 Пасище 10 

Девин Девин 20465.24.34 2621 Пасище 10 

Девин Девин 20465.24.65 1747 Пасище 10 
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Девин Девин 20465.24.67 4321 Пасище 10 

Девин Девин 20465.24.68 2841 Пасище 10 

Девин Девин 20465.26.1 9612 Пасище 10 

Девин Девин 20465.27.8 2547 Пасище 10 

Девин Девин 20465.30.17 4298 Пасище 10 

Девин Девин 20465.32.8 775 Пасище 10 

Девин Девин 20465.33.64 16331 Пасище 10 

Девин Девин 20465.34.5 4036 Пасище 10 

Девин Девин 20465.44.64 6012 Пасище 10 

Девин Девин 20465.44.72 7006 Пасище 10 

Девин Девин 20465.44.73 1406 Пасище 10 

Девин Девин 20465.59.19 8628 Пасище 10 

Девин Девин 20465.86.1 11641 Пасище 10 

Девин Девин 20465.86.2 1735 Пасище 10 

Девин Девин 20465.86.29 3847 Пасище 10 

Девин Девин 20465.87.7 4001 Пасище 10 

Девин Девин 20465.88.6 4812 Пасище 10 

Девин Девин 20465.88.25 3795 Пасище 10 

Девин Девин 20465.88.58 1759 Пасище 10 

Девин Девин 20465.88.60 14173 Пасище 10 

Девин Девин 20465.88.119 44233 Пасище 10 

Девин Девин 20465.88.122 4005 Пасище 10 

Девин Девин 20465.97.4 6737 Пасище 8 

Девин Девин 20465.84.83 2274 Пасище 8 

Девин Девин 20465.109.52 1773 Пасище 10 

Девин Девин 20465.110.10 2288 Пасище 10 

Девин Девин 20465.110.11 1178 Пасище 10 

Девин Девин 20465.120.12 2305 Пасище 10 

Девин Девин 20465.148.90 1921 Ливада 10 

Девин Девин 20465.178.113 2591 Пасище 10 

Девин Девин 20465.149.23 1311 Пасище 10 

Девин Девин 20465.150.5 1768 Ливада 10 

Девин Девин 20465.150.20 571 Пасище 10 

Девин Девин 20465.150.22 1571 Пасище 10 

Девин Девин 20465.152.19 2498 Ливада 8 

Девин Девин 20465.158.18 4252 Пасище 10 

Девин Девин 20465.158.36 1166 Ливада 10 

Девин Девин 20465.166.7 1088 Ливада 10 

Девин Девин 20465.166.32 8300 Ливада 10 

Девин Девин 20465.166.40 2728 Ливада 10 

Девин Девин 20465.170.6 1252 Пасище 10 

Девин Девин 20465.171.16 1196 Пасище 10 

Девин Девин 20465.176.7 3108 Ливада 10 

Девин Девин 20465.176.25 4157 Ливада 10 

Девин Девин 20465.186.1 3403 Пасище 10 

Девин Девин 20465.191.25 452 Ливада 10 

Девин Девин 20465.191.28 3592 Ливада 10 

Девин Девин 20465.191.40 957 Ливада 10 

Девин Девин 20465.191.46 1298 Ливада 10 

Девин Девин 20465.191.54 968 Ливада 10 

Девин Девин 20465.191.146 3058 Ливада 10 

Девин Девин 20465.523.1 44075 Пасище 10 

Девин Девин 20465.523.12 6905 Ливада 10 

Девин Девин 20465.530.1 288568 Пасище 10 

Девин Девин 20465.119.29 1826 Ливада 10 

Девин Девин 20465.18.63 271572 Пасище 10 

Девин Девин 20465.24.34 2621 Пасище 10 
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Девин Девин 20465.88.75 946 Ливада 10 

Девин Девин 20465.41.3 1816 Пасище 10 

Девин Девин 20465.42.6 4938 Пасище 10 

Девин Девин 20465.192.44 1729 Ливада 10 

 ОБЩО 187 имота 3019829 кв.м   

 

ЗЕМЛИЩЕ С. КЕСТЕН 

Девин Кестен 36796.1.567 41723 Пасище 10 

Девин Кестен 36796.2.346 1936 Пасище 10 

Девин Кестен 36796.1.24 1101 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.86 862 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.92 914 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.98 680 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.231 5497 Пасище 8 

Девин Кестен 36796.2.195 4635 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.2.201 2291 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.2.249 5271 Ливада 10 

Девин Кестен 36796.2.399 35951 Пасище 10 

Девин Кестен 36796.2.124 5334 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.563 11962 Пасище 10 

Девин Кестен 36796.1.80 722 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.111 2157 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.210 722 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.232 774 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.247 584 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.298 12856 Пасище 10 

Девин Кестен 36796.1.377 1117 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.412 1712 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.428 677 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.456 556 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.505 985 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.512 492 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.1.536 910 Ливада 10 

Девин Кестен 36796.1.562 24952 Пасище 10 

Девин Кестен 36796.1.566 7054 Пасище 10 

Девин Кестен 36796.1.579 6390 Пасище 10 

Девин Кестен 36796.2.408 860 Пасище 10 

Девин Кестен 36796.2.14 1763 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.2.53 1040 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.2.54 7153 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.2.55 1059 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.2.61 797 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.2.103 4632 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.2.117 881 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.2.185 1684 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.2.205 1780 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.2.222 3608 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.2.273 462 Ливада 10 

Девин Кестен 36796.2.275 933 Ливада 10 

Девин Кестен 36796.2.289 6857 Пасище 10 

Девин Кестен 36796.2.328 2537 Пасище 10 

Девин Кестен 36796.2.167 1189 Ливада 8 

Девин Кестен 36796.2.340 10672 Пасище 10 

Девин Кестен 36796.2.342 4931 Пасище 10 

Девин Кестен 36796.2.216 2027 Ливада 8 
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Девин Кестен 36796.2.343 17868 Пасище 10 
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 ОБЩО 56 имота 253551 кв.м   

 ЗЕМЛИЩЕ С. СЕЛЧА 

Девин Селча 66130.4.153 129030 Пасище 10 

Девин Селча 66130.4.154 362614 Пасище 10 

Девин Селча 66130.5.45 44546 Пасище 10 

Девин Селча 66130.6.87 8673 Ливада 10 

Девин Селча 66130.3.314 4715 Ливада 8 

Девин Селча 66130.2.281 3427 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.239 38437 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.91 2626 Ливада 10 

Девин Селча 66130.2.89 2034 Пасище 10 

Девин Селча 66130.1.138 427 Ливада 10 

Девин Селча 66130.6.87 8673 Ливада 10 

Девин Селча 6630.2.246 9847 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.79 4819 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.163 511 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.280 6882 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.289 1953 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.561 12231 Пасище 10 

Девин Селча 66130.3.74 316 Пасище 8 

Девин Селча 66130.4.173 904 Пасище 10 

Девин Селча 66130.5.66 1281 Пасище 10 

Девин Селча 66130.5.93 1298 Пасище 10 

Девин Селча 66130.1.80 7763 Ливада 10 

Девин Селча 66130.1.81 7052 Пасище 10 

Девин Селча 66130.1.82 15326 Пасище 10 

Девин Селча 66130.1.96 4913 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.8 11513 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.22 9089 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.79 4819 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.85 5229 Ливада 10 

Девин Селча 66130.2.89 2034 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.192 2969 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.211 4239 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.212 3550 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.230 4257 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.233 6349 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.246 9847 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.255 2471 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.256 2929 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.273 8244 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.274 1416 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.280 6882 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.288 30188 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.296 14032 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.297 5902 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.339 6598 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.340 1445 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.446 2853 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.455 5030 Пасище 10 

Девин Селча 66130.2.561 12231 Пасище 10 

Девин Селча 66130.3.243 2009 Ливада 8 

Девин Селча 66130.4.26 904 Пасище 10 

Девин Селча 66130.4.110 1818 Пасище 10 

Девин Селча 66130.4.173 904 Пасище 10 

Девин Селча 66130.5.1 5506 Пасище 10 
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Девин Селча 66130.5.216 2318 Ливада 10 

Девин Селча 66130.5.265 855 Ливада 10 

Девин Селча 66130.6.79 393 Ливада 10 

Девин Селча 66130.6.261 12959 Ливада 10 

 ОБЩО 59 имота 872080 кв.м   

ЗЕМЛИЩЕ С. ОСИКОВО 

Девин Осиково 54198.2.15 1077 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.1.14 798 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.1.43 907 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.1.50 251 Ливада 10 

Девин  Осиково 54198.2.22 918 Ливада 10 

Девин  Осиково 54198.3.148 351 Ливада 10 

Девин  Осиково 54198.3.154 537 Ливада 10 

Девин  Осиково 54198.4.20 894 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.4.90 562 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.7.132 373 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.7.141 491 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.7.208 667 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.7.222 908 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.9.18 339 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.9.22 467 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.10.59 558 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.10.136 2175 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.10.249 1118 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.12.130 1704 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.12.132 2123 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.12.133 1082 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.3.190 478671 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.2.112 228912 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.5.64 186412 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.11.38 1808 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.7.146 8843 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.10.138 2000 Пасище 10 

Девин Осиково 003050 536096 Пасище  

Девин Осиково 54198.4.38 75706 Пасище 10 

Девин Осиково     54198.4.71 10789 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.11.30 565061 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.14.109 26399 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.10.266 19441 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.4.9 3870 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.1.94 12933 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.2.56 93943 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.2.57 175421 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.2.60 243193 Пасище  

Девин Осиково 54198.3.20 37495 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.4.69 10348 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.4.87 313899 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.4.100 70830 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.4.101 2116 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.4.105 11400 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.5.14 9373 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.5.17 14060 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.10.94 28173 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.14.11 584395 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.1.4 565 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.1.17 567 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.1.52 940 Ливада 10 
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Девин Осиково 54198.3.128 1198 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.3.142 338 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.3.155 3194 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.4.65 3617 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.5.16 493 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.5.74 10691 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.6.9 1382 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.6.14 1391 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.6.116 8479 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.6.136 1993 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.7.74 1575 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.7.157 3335 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.8.172 3690 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.8.182 1307 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.10.25 2032 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.10.325 1234 Ливада 10 

Девин Осиково 54198.12.60 15855 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.12.112 1382 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.12.113 10455 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.12.128 3878 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.12.140 9378 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.12.172 6257 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.13.70 970 Пасище 10 

Девин Осиково 54198.13.15 278447 Пасище 10 

 ОБЩО 75 имота 4144303 кв.м   

ЗЕМЛИЩЕ С. ЛЯСКОВО 

Девин Лясково 44848.1.690 64268 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.628 65673 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.320 5221 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.6.605 47195 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.321 6466 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.1.147 2170 Пасище 10 

Девин Лясково 444848.1.241 2202 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.1.255 20350 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.278 5696 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.284 11145 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.286 5257 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.296 9374 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.316 3350 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.410 1443 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.337 3495 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.625 893 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.667 1142 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.646 1173 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.676 1323 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.3.149 5976 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.3.197 2873 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.136 8373 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.188 2188 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.216 10406 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.226 9039 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.371 4644 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.374 2432 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.1.376 5751 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.6.596 12660 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.5.394 3793 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.5.450 2843 Пасище 10 
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Девин Лясково 44848.5.490 30540 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.8.107 10015 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.721 4982 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.7.81 41057 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.182 6414 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.183 142276 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.844 88282 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.205 7949 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.210 9542 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.872 195266 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.175 5032 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.179 11744 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.8.294 4236 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.8.299 2409 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.146 4241 Друг вид 

зем.земя 

10 

Девин Лясково 44848.1.377 692 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.1.16 3157 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.1.25 736 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.1.30 3002 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.37 15490 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.89 2202 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.94 19345 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.98 4948 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.104 4047 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.110 1012 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.114 1122 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.116 3294 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.1.118 3341 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.122 6254 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.130 1116 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.135 2924 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.155 1885 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.1.166 2078 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.1.221 10372 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.232 976 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.1.584 1566 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.586 17745 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.631 3858 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.632 5194 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.636 2888 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.671 1115 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.715 1436 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.728 3001 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.731 1682 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.740 1440 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.745 22468 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.783 3381 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.834 4752 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.2.39 4943 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.2.42 2050 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.2.127 2513 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.3.128 49931 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.3.137 2353 Пасище 7 

Девин Лясково 44848.3.143 4362 Ливада 7 

Девин Лясково 44848.3.174 1826 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.3.187 3125 Ливада 10 
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Девин Лясково 44848.1.237 1626 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.275 1415 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.276 4682 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.291 1999 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.300 3189 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.307 7098 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.320 1147 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.322 5282 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.335 3008 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.366 2129 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.1.384 11707 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.389 8190 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.392 2197 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.398 14199 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.522 12795 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.524 1381 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.3.202 14497 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.3.229 6001 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.5.139 2949 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.5.261 6234 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.5.262 6639 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.5.295 6174 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.5.350 2518 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.5.354 2622 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.5.392 3834 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.5.541 3615 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.5.554 2593 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.5.657 5957 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.5.662 3133 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.5.672 10188 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.641 26024 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.746 3037 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.6.751 4619 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.793 1357 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.7.42 1141 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.7.52 1834 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.66 7476 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.73 1900 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.75 1417 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.80 3990 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.259 13101 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.549 8610 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.554 2695 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.8.57 13484 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.132 7043 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.172 7340 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.227 4593 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.229 1637 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.245 7620 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.255 37004 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.281 20286 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.288 3747 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.290 13158 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.301 4560 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.310 6825 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.570 3788 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.6.582 1410 Пасище 10 
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Девин Лясково 44848.6.599 7021 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.611 9918 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.8.509 34731 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.8.468 8242 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.8.424 2569 Ливада 8 

Девин Лясково 44848.8.453 4634 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.8.138 8785 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.8.369 4250 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.371 4644 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.374 2432 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.1.376 5751 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.7.81 41057 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.182 6414 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.183 14276 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.844 88282 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.205 7949 Пасище 10 

Девин Лясково 4848.7.210 9542 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.872 195266 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.175 5032 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.179 11744 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.8.374 1581 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.7.581 34698 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.1.747 26317 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.157 1732 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.511 1315 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.568 4703 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.6.570 3788 Ливада 10 

Девин Лясково 44848.8.299 2409 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.8.545 87124 Пасище 10 

Девин Лясково 44848.7.42 1141 Ливада 10 

 ОБЩО 161 имота 1602892 кв.м   

ЗЕМЛИЩЕ С. ТРИГРАД 

Девин  Триград 73105.13.5 2768 Пасище 10 

Девин Триград 73105.12.267 2318 Пасище 10 

Девин Триград 73105.12.274 4554 Пасище 10 

Девин Триград 73105.16.485 43448 Пасище 10 

Девин Триград 73105.11.501 1007 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.156 1870 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.550 10653 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.527 1918 Пасище 10 

Девин  Триград 73105.11.21 436 Пасище 10 

Девин Триград 73105.11.76 6980 Пасище 10 

Девин Триград 73105.11.327 526 Пасище 10 

Девин Триград 73105.11.365 728 Пасище 10 

Девин Триград 73105.12.169 514 Ливада 10 

Девин Триград 73105.12.232 800 Ливада 10 

Девин Триград 73105.12.391 464 Пасище 10 

Девин Триград 73105.12.438 255 Пасище 10 

Девин Триград 73105.12.439 660 Пасище 10 

Девин  Триград 73105.13.38 954 Ливада 10 

Девин  Триград 73105.13.211 1355 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.322 432 Ливада 10 

Девин Триград 73105.13.386 5439 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.394 982 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.550 346 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.42 1602 Ливада 8 

Девин Триград 73105.15.65 1869 Пасище 10 
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Девин Триград 73105.15.593 749 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.605 780 Пасище 10 

Девин Триград 73105.16.131 9668 Пасище 10 

Девин Триград 73105.16.374 535 Ливада 10 

Девин Триград 73105.16.377 800 Ливада 10 

Девин Триград 73105.16.388 744 Ливада 10 

Девин Триград 73105.16.412 556 Ливада 10 

Девин Триград 73105.16.538 906 Пасище 10 

Девин Триград 73105.16.563 490 Ливада 10 

Девин Триград 73105.17.83 468 Ливада 10 

Девин Триград 73105.17.93 435 Ливада 10 

Девин Триград 73105.17.330 888 Пасище 10 

Девин Триград 73105.17.495 486 Пасище 10 

Девин Триград 73105.17.497 454 Ливада 10 

Девин Триград 73105.21.46 664 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.114 718 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.39 663 Ливада 10 

Девин Триград 73105.19.399 63295 Пасище 10 

Девин Триград 73105.20.285 6148 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.163 10422 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.165 4630 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.192 7043 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.190 9882 Ливада  

Девин Триград 73105.15.654 31060 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.664 19963 Пасище 10 

Девин Триград 73105.20.147 2803 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.222 1996 Ливада 8 

Девин Триград 73105.28.395 2095 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.267 4675 Ливада 7 

Девин Триград 73105.21.227 9700 Пасище 10 

Девин Триград 73105.28.307 682 Ливада 10 

Девин Триград 73105.13.479 1234 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.510 11376 Пасище 10 

Девин Триград 73105.11.186 3366 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.26 1621 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.41 1780 Пасище 10 

Девин Триград 73105.20.5 6400 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.353 607810 Пасище  

Девин Триград 73105.13.116 54875 Пасище 10 

Девин Триград 73105.20.256     36145 Пасище 10 

Девин Триград 73105.17.11 5857 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.269 1149 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.226 2872 Друг вид 

зем.земя 

 

Девин Триград 73105.21.342 30708 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.231 1704 Пасище 10 

Девин Триград 73105.11.139 571 Пасище 10 

Девин Триград 73105.11.176 796 Пасище 10 

Девин Триград 73105.11.273 951 Пасище 10 

Девин Триград 73105.11.279 484 Пасище 10 

Девин Триград 73105.11.497 6243 Пасище 10 

Девин Триград 73105.12.191 1222 Пасище 10 

Девин Триград 73105.12.244 2253 Пасище 10 

Девин Триград 73105.12.289 619 Ливада 10 

Девин Триград 73105.13.164 764 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.184 907 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.328 8103 Пасище 10 
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Девин Триград 73105.13.359 10310 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.392 2695 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.396 3395 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.398 1980 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.399 1888 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.408 2103 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.422 1858 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.433 4644 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.434 2341 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.489 3638 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.518 2230 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.532 1503 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.549 2405 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.551 2077 Пасище 10 

Девин Триград 73105.14.12 4391 Пасище 10 

Девин Триград 73105.14.15 8774 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.83 1680 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.106 4479 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.359 795 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.400 14423 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.443 16494 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.455 5440 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.513 2485 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.527 1918 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.543 4384 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.569 4645 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.663 1975 Пасище 10 

Девин Триград 73105.16.16 3968 Пасище 10 

Девин Триград 73105.16.52 62302 Пасище 10 

Девин Триград 73105.16.63 9847 Пасище 10 

Девин Триград 73105.16.110 14152 Пасище 10 

Девин Триград 73105.16.450 14319 Пасище 10 

Девин Триград 73105.16.474 6197 Пасище 10 

Девин Триград 73105.16.483 19104 Пасище 10 

Девин Триград 73105.23.215 1478 Пасище 10 

Девин Триград 73105.23.216 1648 Пасище 10 

Девин Триград 73105.23.219 7914 Пасище 10 

Девин Триград 73105.23.222 10008 Пасище 10 

Девин Триград 73105.17.6 21884 Пасище 10 

Девин Триград 73105.17.68 5577 Пасище 10 

Девин Триград 73105.17.76 13149 Пасище 10 

Девин Триград 73105.17.195 22848 Пасище 10 

Девин Триград 73105.17.321 6244 Пасище 10 

Девин Триград 73105.17.353 2655 Ливада 10 

Девин Триград 73105.17.365 2275 Ливада 10 

Девин Триград 73105.17.398 2475 Пасище 10 

Девин Триград 73105.17.410 3738 Пасище 10 

Девин Триград 73105.17.427 4026 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.6 1155 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.9 4491 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.14 1096 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.38 3218 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.50 3994 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.51 8310 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.121 3909 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.151 1092 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.174 2708 Пасище 10 
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Девин Триград 73105.19.188 8646 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.217 2000 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.231 1294 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.240 1544 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.323 11548 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.341 4006 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.452 2548 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.496 2873 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.569 1410 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.574 5521 Пасище 10 

Девин Триград 73105.19.587 987 Пасище 10 

Девин Триград 73105.20.18 1311 Ливада 10 

Девин Триград 73105.20.21 1309 Пасище 10 

Девин Триград 73105.20.48 8022 Пасище 10 

Девин Триград 73105.20.148 1318 Пасище 10 

Девин Триград 73105.20.261 1325 Ливада 10 

Девин Триград 73105.21.148 2458 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.173 1106 Ливада 10 

Девин Триград 73105.28.219 2619 Пасище 10 

Девин Триград 73105.28.266 760 Ливада 8 

Девин Триград 73105.21.299 623 Ливада 7 

Девин Триград 73105.21.375 483 Ливада 10 

Девин Триград 73105.21.469 890 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.525 687 Ливада 10 

Девин Триград 73105.28.538 2318 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.553 6933 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.35 354 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.41 3457 Ливада 10 

Девин Триград 73105.22.55 2347 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.298 5487 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.306 1562 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.322 1752 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.324 1000 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.338 3506 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.343 3143 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.434 13479 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.466 19740 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.475 1916 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.497 940 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.498 930 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.516 3505 Ливада 10 

Девин Триград 73105.23.119 3592 Пасище 10 

Девин Триград 73105.22.510 11376 Пасище 10 

Девин Триград 73105.11.186 3366 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.26 1621 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.41 1780 Пасище 10 

Девин Триград 73105.20.5 6400 Пасище 10 

Девин Триград 73105.13.116 54875 Пасище 10 

Девин Триград 73105.20.256 36145 Пасище 10 

Девин Триград 73105.20.285 6148 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.163 10422 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.165 4630 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.192 7043 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.654 31060 Пасище 10 

Девин Триград 73105.15.664 19963 Пасище 10 

Девин Триград 73105.20.147 2803 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.222 1996 Ливада 8 
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Девин Триград 73105.28.395 2095 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.267 4675 Ливада 7 

Девин Триград 73105.28.307 682 Ливада 10 

Девин Триград 73105.17.11 5857 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.269 1149 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.226 2872 Друг вид 

зем.земя 

 

Девин Триград 73105.21.342 30708 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.231 1704 Пасище 10 

Девин Триград 73105.16.32 798806 Пасище 10 

Девин Триград 73105.21.4 2583 Пасище 10 

Девин Триград 73105.20.59 1040128 Пасище 10 

Девин Триград 73105.28.433 1547 Ливада 10 

 ОБЩО 188 имота 3416859 кв.м   

 

ЗЕМЛИЩЕ С. ГЬОВРЕН 

Девин Гьоврен 18424.3.686 649 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.848 337 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.1.646 510 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.703 695 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.1.717 397 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.1.722 247 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1529 315 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.14 607 Ливада 8 

Девин Гьоврен 18424.4.16 497 Ливада 8 

Девин Гьоврен 18424.3.1283 423 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.123 436 Пасище 8 

Девин Гьоврен 18424.4.151 108 Ливада 8 

Девин Гьоврен 18424.4.161 136 Ливада 8 

Девин Гьоврен 18424.4.182 140 Ливада 8 

Девин Гьоврен 18424.4.183 172 Ливада 8 

Девин Гьоврен 18424.4.186 192 Ливада 8 

Девин Гьоврен 18424.4.226 227 Ливада 8 

Девин Гьоврен 18424.4.237 656 Ливада 8 

Девин Гьоврен 18424.4.240 867 Пасище 8 

Девин Гьоврен 18424.4.273 242 Ливада 8 

Девин Гьоврен 18424.4.778 350 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.796 810 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.805 337 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.820 607 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.852 120 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.862 687 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.876 183 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.889 184 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.890 160 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.891 202 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.892 204 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.894 92 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.497 325 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.499 470 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.510 353 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.522 176 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.585 581 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.587 757 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.591 165 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.592 179 Ливада 10 
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Девин Гьоврен 18424.4.593 324 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.594 279 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.598 316 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.619 446 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.687 359 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.705 230 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.712 4270 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.722 422 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.724 165 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.734 327 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.736 579 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.743 402 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.910 441 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.917 184 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.935 268 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.201 13202 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.433 166379 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.436 54103 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.451 101577 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.457 9612 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.462 14481 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.6 31583 Пасище 8 

Девин Гьоврен 18424.3.1130 36789 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1512 18409 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1513 5469 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.1.605 59890 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.604 26983 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.49 25544 Пасище 8 

Девин Гьоврен 18424.4.1025 9966 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.480 134945 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.1220 22485 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.1277 14436 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.1330 12577 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1536 20155 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.64 31182 Пасище 8 

Девин Гьоврен 18424.3.1303 9113 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.205 5704 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.10 5260 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.20 2084 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.1.35 1889 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.746 686 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.489 470 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.372 278 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.374 345 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1346 418 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1348 501 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1357 2374 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1383 562 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1385 850 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1395 1493 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1420 486 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.1.435 13792 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.461 32617 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.3.473 17478 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.3.206 2549 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.3.261 3860 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.3.328 503 Ливада 10 
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Девин Гьоврен 18424.3.329 175 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.330 201 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1258 1052 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.237 656 Ливада 8 

Девин Гьоврен 18424.4.323 35606 Пасище 8 

Девин Гьоврен 18424.1.537 3207 Пасище 8 

Девин Гьоврен 18424.1.525 7121 Пасище 8 

Девин Гьоврен 18424.4.395 937 Ливада 8 

Девин Гьоврен 18424.4.451 2024 Пасище 8 

Девин Гьоврен 18424.4.582 1440 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.651 1134 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.712 4270 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.1176 10521 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.1343 17721 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.1399 2206 Пасище 8 

Девин Гьоврен 18424.2.712 883 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.2.862 1430 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.2.910 592 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.2.911 1950 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.2.306 7876 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.2.440 3444 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.2.948 5854 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.2.167 1917 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.2.168 816 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.2.102 1842 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.2.116 651 Ливада 10 

Девин Гьоврен 189424.2.19 1786 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.743 402 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.796 810 Ливада 10 

Девин Гьоврен 19842.4.820 607 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.862 687 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.889 184 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.890 160 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.891 202 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.892 204 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.910 441 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.962 457 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.974 1472 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.992 816 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.1072 8567 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.1100 929 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.1115 890 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.1125 495 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.4.1134 3003 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1130 36792 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1512 18410 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1513 5470 Ливада 10 

Девин Гьоврен 18424.1.605 59894 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.604 26985 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.49 25546 Пасище 8 

Девин Гьоврен 18424.4.1025 9966 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.480 134956 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.1220 22487 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.1277 14437 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.1330 12578 Пасище 10 

Девин Гьоврен 003009 14424 Пасище  

Девин Гьоврен 18424.1.348 13203 Пасище 10 
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Девин Гьоврен 18424.1.433 166391 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.436 54107 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.451 101584 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.457 9613 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.1.459 7137 Гора в 

зем.земя 

 

Девин Гьоврен 18424.1.462 14482 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.6 31585 Пасище 8 

Девин Гьоврен 18424.4.1163 12997 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.3.1536 20155 Пасище 10 

Девин Гьоврен 18424.4.64 31182 Пасище 8 

Девин Гьоврен 18424.3.1303 9113 Пасище 10 

 ОБЩО 164 имота 1806425 кв.м 

 

  

ЗЕМЛИЩЕ С. ГРОХОТНО 

Девин Грохотно 17957.1.13 14392 Пасище 10 

Девин Грохотно 17957.4.839 794 Пасище 7 

Девин Грохотно 17957.1.24 1180 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.1.45 3518 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.1.105 6236 Пасище 10 

Девин Грохотно 17957.1.237 5776 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.1.286 5013 Пасище 10 

Девин Грохотно 17957.1.299 1720 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.1.313 1810 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.2.21 3521 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.2.88 31385 Пасище 10 

Девин Грохотно 17957.2.114 2537 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.2.186 1651 Пасище 10 

Девин Грохотно 17957.2.237 4079 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.4.465 1388 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.1.231 70569 Пасище 10 

Девин Грохотно 17957.1.97 5225 Пасище 10 

Девин Грохотно 17957.2.104 511 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.2.105 700 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.4.119 3709 Пасище 7 

Девин Грохотно 17957.2.83 40132 Пасище 10 

Девин Грохотно 17957.4.510 3267 Ливада 8 

Девин Грохотно 17957.4.830 27370 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.1.30 3630 Пасище 10 

Девин Грохотно 17957.1.61 10859 Пасище 10 

Девин Грохотно 17957.1.66 1870 Ливада 10 

Девин Грохотно 179571.166 1065 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.1.237 5776 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.1.268 4841 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.1.24 1180 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.2.37 291 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.2.195 1326 Пасище 10 

Девин Грохотно 17957.2.231 4649 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.2.237 4079 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.3.25 927 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.3.80 645 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.3.82 577 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.3.83 2859 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.3.94 32225 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.3.98 4988 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.4.70 2323 Ливада 10 
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Девин Грохотно 17957.4.72 2556 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.4.223 4352 Ливада 8 

Девин Грохотно 17957.4.403 815 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.4.437 441 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.4.439 596 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.4.479 4809 Ливада 8 

Девин Грохотно 17957.4.508 1920 Ливада 8 

Девин Грохотно 17957.4.542 6027 Ливада 8 

Девин Грохотно 17957.4.588 1804 Ливада 10 

Девин Грохотно 17957.5.26 6719 Ливада 10 

 ОБЩО 51 имота 350632 кв.м   

ЗЕМЛИЩЕ С. ЧУРУКОВО 

Девин Чуруково 81815.3.71 3916 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.1.60 7853 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.1.16 4716 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.1.19 21316 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.1.23 4505 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.1.35 6326 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.2.52 1635 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.2.55 3509 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.2.57 14816 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.3.11 35797 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.3.40 5406 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.3.42 1853 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.3.48 2018 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.4.24 807 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.4.44 3149 Ливада 10 

Девин Чуруково 81815.4.56 3252 Ливада 10 

Девин Чуруково 81815.4.124 5904 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.4.135 1942 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.4.181 456 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.4.209 3824 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.4.222 3310 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.5.19 630 Ливада 10 

Девин Чуруково 81815.5.35 1440 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.5.37 2072 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.5.51 810 Ливада 10 

Девин Чуруково 81815.5.78 1697 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.5.81 2741 Ливада 10 

Девин Чуруково 81815.5.93 802 Ливада 10 

Девин Чуруково 81815.5.98 1306 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.5.137 2667 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.5.151 1953 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.5.154 3384 Ливада 10 

Девин Чуруково 81815.5.158 3798 Ливада 10 

Девин Чуруково 81815.5.187 1970 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.1.60 7853 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.2.51 1147 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.3.21 1331 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.3.22 2057 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.3.23 1210 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.3.26 2552 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.3.27 1510 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.3.51 3840 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.3.71 3916 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.4.53 969 Пасище 10 



 

Приложение № 1 към Решение № 34 от 27.02.2023 г. 

25 

 

Девин Чуруково 81815.4.62 2277 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.4.141 1971 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.5.55 5395 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.5.99 7621 Пасище 10 

Девин Чуруково 81815.5.135 2712 Пасище 10 

 ОБЩО 49 имота 207940 кв.м   

ЗЕМЛИЩЕ С. МИХАЛКОВО 

Девин Михалково 48547.7.11 23786 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.14.1 4901 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.17.1 19676 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.26.1 64107 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.28.37 6177 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.15.1 2835 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.15.3 5544 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.15.5 17465 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.30.1 45309 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.33.7 13364 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.85.3 1804 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.88.1 3714 Ливада 10 

Девин Михалково 48547.114.3 6681 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.115.3 964 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.116.10 2359 Пасище 8 

Девин Михалково 48547.121.3 6325 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.125.9 759 Пасище 8 

Девин Михалково 48547.131.1 553 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.131.9 874 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.131.14 1564 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.132.3 8078 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.133.17 3007 Ливада 10 

Девин Михалково 48547.133.19 301 Ливада 10 

Девин Михалково 48547.139.1 11594 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.1.1 42444 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.26.18 2306 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.44.17 12458 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.13.1 10308 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.142.13 3670 Пасище 7 

Девин Михалково 48547.142.17 4958 Пасище 7 

Девин Михалково 48547.29.4 96122 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.142.19 3810 Пасище 7 

Девин Михалково 48547.133.57 27415 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.16.1 550 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.16.3 1214 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.22.35 1443 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.26.12 2479 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.26.16 8448 Ливада 10 

Девин Михалково 48547.133.1 24317 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.48.17 9919 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.68.3 3794 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.69.1 5779 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.71.2 1168 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.74.1 1712 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.74.3 2730 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.86.11 10745 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.88.1 3714 Ливада 10 

Девин Михалково 48547.100.4 920 Ливада 8 

Девин Михалково 48547.100.9 3562 Ливада 8 

Девин Михалково 48547.125.13 5624 Пасище 8 
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Девин Михалково 48547.126.1 3133 Пасище 8 

Девин Михалково 48547.132.8 9701 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.133.39 8989 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.136.8 22017 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.29.4 96125 Пасище 10 

Девин Михалково 48547.100.6 3918 Ливада 8 

Девин Михалково 48547.142.1 1454 Пасище 7 

 ОБЩО 55 имота 525185 кв.м   

ЗЕМЛИЩЕ С. СТОМАНЕВО 

Девин Стоманево 69465.1.12 10360 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.2.13 1880 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.2.60 630 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.2.69 551 Ливада 10 

Девин Стоманево 69465.3.1 3434 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.3.11 1024 Ливада 10 

Девин Стоманево 69465.3.20 7236 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.3.231 1649 Ливада 8 

Девин Стоманево 69465.3.234 2291 Пасище 8 

Девин Стоманево 69465.4.28 3795 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.4.33 3691 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.5.37 1948 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.5.38 453 Ливада 10 

Девин Стоманево 69465.5.49 607 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.5.53 715 Ливада 10 

Девин Стоманево 69465.5.62 2404 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.5.71 1236 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.5.78 326 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.5.81 376 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.5.84 13358 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.5.106 1636 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.5.109 1315 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.5.129 336 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.5.130 1575 Ливада 10 

Девин Стоманево 69465.5.133 877 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.5.134 2283 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.5.136 3694 Ливада 10 

Девин Стоманево 69465.5.142 756 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.5.166 2567 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.6.10 6249 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.6.26 4180 Пасище 10 

Девин Стоманево 69465.6.42 3007 Пасище 10 

 ОБЩО 32 имота 86439 кв.м   

 

ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА: 
 

1316 имота 
 

18316124 кв.в 
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ПРАВИЛА 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН 

ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН 

ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024 ГОДИНА 

 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на община 

Девин, съгласно чл. 37о, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ), включват: 

1. Перспективен експлоатационен план за паша. 

1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на община Девин, 

съобразено с допустимо натоварване за видовете животни. 

Вид на животните- Минимално необходима площ (ха) 

ЕРД над 24 месеца - 0,5 

ЕРД над 8-24 месеца - 0,2 

ЕРД над 2-8 месеца - 0,1 

ДРД /овце, кози/ - 0,05 

1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със 

земеделските стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване 

на пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района. 

1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските 

стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние 

и утвърждаване на животновъдството като фактор за развитие на населеното място. 

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за 

общо и индивидуално ползване. 

2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване. 

2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския 

поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на 

храните (БАБХ), съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, 

определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни 

задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния 

поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ. 

2.1.2. До 01.02 на съответната година се заверява надлежно с подпис и печат 

от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) град Смолян, списък на 

всички стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на населеното място, 

като списъка съдържа информация за стопаните, броя и вида на отглежданите 

пасищни животни. 

2.1.3. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за 

общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с 
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категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет 

страницата на общината в срок до 1 март. 

2.1.4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, 

които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно 

броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от 

притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не 

повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 

30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На 

правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на 

месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска 

единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в 

имоти от осма до десета категория. 

2.1.5. Правоимащите лица подават заявление по образец до кмета на 

общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в 

Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Заявленията се подават лично или по пощата и 

се регистрират в общинската администрация. 

2.1.6. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата 

за всеки кандидат площ по реда на т. 2.1.4 и разпределя имотите за всяко землище. 

При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на 

разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. 

Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при 

наличие на необходимите площи в срок до 1 май. 

2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в 

землището към разпределените по реда на т.2.1.6 имоти, съответната комисия 

извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира 

в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение 

на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от 

общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по т. 2.1.4. Разпределението 

се извършва последователно в съседното землище, община и област.  

2.1.8. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

след разпределението по т.2.1.7 в съответното и съседни землища, по заявление от 

правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.6. предоставя служебно на 

министъра на земеделието храните и горите или оправомощено от него лице 

протоколите и заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния 

поземлен фонд. 

2.1.9. Въз основа на протоколите на комисиите по 2.1.6 и т.2.1.7 и след 

заплащане на наемната цена, кметът на общината сключва договори за наем или 

аренда по цена, определена по пазарен механизъм. Минималният срок на 

договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и 

т.2.1.3 и се регистрират в общинската служба по земеделие. 
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2.1.10. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на (БАБХ). Договорите се сключват за една стопанска 

година. 

2.1.11. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.10 свободни пасища, 

мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански 

животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и 

екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. 

Договорите се сключват за една стопанска година. 

2.1.12. При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в 

актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл.5, ал.2 

от Наредба №2 от 17.02.2015г. за критериите за допустимост на земеделските площи 

за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на 

наемна цена, съответно арендно плащане за 2 (две) стопански години от 

сключването на договора. 

2.1.13. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които 

са сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица. 

2.1.14. Масиви за ползване на пасища, мери и ливади може да се създават по 

споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на (БАБХ). Споразумението се одобрява ежегодно до 30 декември за 

следващата календарна година.  

2.2. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо ползване. 

По смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

„общо ползване” на пасища и мери е традиционна практика на жителите от 

населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху 

обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече 

колективни стада. 

2.3. По смисъла на чл.37п от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, 

на собственици на пчелини, регистрирани по реда на чл. 8 от Закона за 

пчеларството, може да се уреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд. Правото на ползване се учредява върху свободни 

маломерни имоти, като се спазват изискванията на Закона за пчеларството. Правото 

на ползване се учредява без провеждане на търг, по пазарни цени, определени от 

независим оценител. 

3. Мери и пасища, предназначени предимно за косене. 

Частите от мерите и пасищата, предназначени за косене, са регламентирани в 

чл. 41, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за 
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прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР за периода 2007 – 

2013 година, издадена от Министъра на земеделието и храните. 

3.1. Косенето в пасищата да се извършва след 15 юни, максимум две коситби 

годишно, стандартите за добро екологично и земеделско състояние на поземлените 

имоти. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се 

започва от средата към периферията. 

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците. 

4. Прокари за селскостопански животни до местата за паша и 

водопоите. 

4.1. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и 

водопоите да се ползват съществуващите прокари и полските пътища. 

5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и 

пасищата 

1. Условия за опазване и поддържане на пасищата: 

1. 1.За почвения слой не се допуска: 

а. нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, 

камъни, почва, разораване; 

б. преминаването и движението с моторни превозни средства в самото 

пасище;  

в. едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място 

за едновременно пашуване и за водопой ; 

2.1. За биологично разнообразие – опазване и поддържане на 

местообитанията при паша, не се допуска: 

а. паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това 

места; 

б. унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, 

сеч, промени в ландшафта; 

в. оставянето на пашуващите животни без надзор; 

г. внасяне на неприсъщи видове – засяване на култивирани растения в 

границите на пасището; 

д. внасянето на неразрешени минерални торове за подобряване на тревата; 

е. не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището; 

ж. собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на 

битовите отпадъци извън пасището; 

з. опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с 

цел предизвикване нов подраст; 

и. поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за 

водопой –чешми, корита и други. 

6. Ветеринарна профилактика. 
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Собствениците на пасищни селскостопански животни при осъществяване на 

дейността си са длъжни да спазват изискванията на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите нормативни актове. 

7. Мери и пасища, предназначени за изкуствени пасища 

При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за 

изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески. 

8. Построяване на навеси 

Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията 

на Наредба № 19/ 25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна на 

предназначението им. 

9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни 

комплекси 

Да не се допуска едновременното струпване на големи стада с животни на 

едно и също място за едновременно пашуване и за водопой .  

10. Охрана 

Охраната на наетите мерите и пасищата от общински поземлен фонд е 

съответно за сметка на ползвателите. При необходимост и с цел превенция на 

пътнотранспортни произшествия, ползвателите имат право да поставят леки огради 

или електро пастири, като за тези си действия уведомяват кмета/кметския наместник 

на съответното населено място. 

11. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от 

конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други 

физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на 

общината 

Слой „Постоянно затревени площи“ е нормативно определен в Закона за 

подпомагане на земеделските производители и въвежда забрана за преобразуването 

и разораването от земеделските стопани на постоянно затревените площи, включени 

в слоя. 

Всеки ползвател на общински пасища, мери и ливади е длъжен да: 

11.1. Спазва забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване 

на съответната защитена зона по Натура 2000; 

11.2. Спазва режимите, разписани в плана за управление на защитената зона 

по Натура 2000 след утвърждаването му по реда на Наредбата по чл. 28, ал. 2 от 

Закона за биологичното разнообразие; 

11.3. Спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние 
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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША  

НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024 ГОДИНА 

I. ОСНОВАНИЕ 

Настоящият годишен план за паша за 2023/2024 стопанска година е 

разработен на основание чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). Същият се предоставя и актуализира ежегодно, внася се 

за разглеждане и приемане с решение на Общинския съвет с мнозинство от общия 

брой на съветниците. 

II. ОБХВАТ 

Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите, пасищата и 

ливадите от Общински поземлен фонд в населените места на територията на община 

Девин, като определя размера и местоположението за общо и за индивидуално 

ползване, както и правилата за ползването им на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т. 2 

от ЗСПЗЗ. Обявява се на интернет страницата на общината. 

III. ЦЕЛ 

Целта на годишния план за паша на община Девин е да се подобри 

стопанисването, контрола и реда за ползването на мери, пасища, ливади - общинска 

собственост, да се повиши положителното въздействие върху околната среда и 

спазвайки добрите селскостопански практики да се създадат по-добри условия за 

развитие на животновъдството. 

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И 

ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД /ОПФ/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ДЕВИН 

Мерите и пасищата, включени в списъка по Приложение № 1 са имоти, 

възстановени на община Девин с решение на Общинската служба земеделие, в 

съществуващи стари реални граници по план за земеразделяне и включени в  

Протоколни решения по землища, като са определени имотите за общо и 

индивидуално ползване на територията на общината. 

V. СПИСЪК С ДАННИ НА ЗЕДЕМЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ИЛИ ТЕХНИ 

СДРУЖЕНИЯ, ОТГЛЕЖДАНИТЕ ОТ ТЯХ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ, НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН 

На основание чл. 37о, ал. 5 и ал.6 от ЗСПЗЗ е приложен списък с данни за 

земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, 

отглежданите от тях брой и вид пасищни животни на територията на община Девин, 

съгласуван с Областна дирекция по безопасност на храните – Смолян. 

VI. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ 

ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

Размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите на територията 

на община Девин, както и правилата за общо и индивидуално ползване в зависимост 
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от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното 

землище, се определя от Общински съвет – Девин, с решение, прието с мнозинство 

от общия брой на съветниците. 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 

НА МЕРИТЕ,ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ 

1. Общината e длъжна: 

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери, пасища и 

ливади – публична общинска собственост, за ползване от земеделските стопани, 

регистрирани като земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и 

пасищата в добро земеделско и екологично състояние; 

1.2. При недостиг на пасища, мери и ливади в дадено землище да предостави 

в съседно землище; 

1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и 

подобряване на ползването на пасища, мери и ливади; 

2. Ползвателите на пасища, мери и ливади са длъжни: 

2.1. Да ползват предоставените пасища, мери и ливади за индивидуално или 

общо ползване единствено за паша на притежаваните и регистрирани тревопасни 

животни, когато са регистрирани земеделски производители с пасищни животни; 

2.2. Да заплащат в срок годишния наем на пасищата, мерите и ливадите.  

2.3. Да поддържат в добро екологично състояние пасищата, мерите и 

ливадите, да предоставят свободен достъп на животни, отглеждани в населеното 

място. 

2.4. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане 

на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно 

стоящи или групи дървета да се извършва с разрешение от оторизираните за това 

органи. 

2.5. Да почистват постоянните пасища, мери и ливади от камъни, битови, 

строителни, промишлени и други отпадъци, от нежелана храстовидна растителност, 

както да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 

2.6. Да използват пасищата, мерите и ливадите щадящо, да районират пашата 

с оглед на опазването им; 

2.7. Да поддържат пасища, мери и ливади в добро земеделско и екологично 

състояние в съответствие с Националните стандарти, утвърдени със заповеди на 

Министъра на земеделието, храните и горите, а именно: 

а. Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни 

тераси. 

б. Земеделските стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и 

ливади), са длъжни да поддържат минимална гъстота от 0,15 животински единици на 

хектар (ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 коситба за съответната година - до 15 
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юли за равнинните райони, и до 15 август за планинските райони, включени в 

обхвата на необлагодетелстваните планински райони. 

в. Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана 

храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви 

растителни видове – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), 

айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus). 

г. За земеделски земи (затревени площи) с висока природна стойност, земите 

попадащи в националната екологична мрежа „Натура 2000“ и защитените територии, 

в зависимост от завареното положение на ливадата или пасището се разрешава да 

се оставят мозаечно разположени единични или групи дървета храсти и/или синори, 

до 20 % от общата затревена площ. 

д. Задължително е да се запазват съществуващите полски граници. 

е. Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от 

навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях. 

2.8. Да спазват ограниченията на „Натура 2000“; 

2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни със 

задължителните ваксинации и обезпаразитяване, с оглед недопускане 

разпространението на зарази и паразити;  

2.10. Да ползват имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и/или 

съществуващите полски пътища като прокари за животни до местата за паша и 

водопои. 

2.11. Да охраняват пасищата, мерите и ливадите и да не допускат 

преминаването на моторни превозни средства през тях; 

2.12. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна 

безопасност в мерите и пасища. 

2.13. Да не палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите. 

Ползвателите на земеделски земи носят отговорност за изгарянето на стърнища и 

други растителни отпадъци на земеделската земя и са длъжни да участват при 

гасенето им. 

2.14. Да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите, да 

не ги разорават и да не ги използват за неземеделски нужди, както да не ги 

преотстъпват за ползване на трети лица. 

2.15. Да не извършват паша нощем и без пастир. Лично да съпровождат 

стадото по пътя до пасището, да се грижат за него или ангажират друго лице, което 

да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка. 

2.16. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и 

ливадите. Построяването на навеси да съгласуват с общинската администрация, а 

мероприятията по почистване от камъни и почистване от храсти с кмета или 

кметския наместник на населеното място. 
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2.17. Да не събират такса от собствениците на единични животни, независимо 

от разходите, които са направили по почистването на пасищата; 

2.18. Да не допускат торене и третирането на мерите и пасищата с препарати 

за растителна защита; 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПЛАНА 

Кмет на Община: 

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване 

и управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на 

общината, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи/ЗСПЗЗ/; 

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни 

процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;  

1.3. Изисква от кметовете на кметства и кметските наместници на населени 

места, спазването на разписаните правила по отношение ползването на мерите и 

пасищата на територията на съответното кметство /населено място/. 

2. Отдел „Икономика, развитие и туризъм“ 

2.1. Отговарят за актуализацията на плана; 

2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места 

по изпълнението на плана; 

2.3. Съвместно с юрист изготвят договорите за наем или аренда за ползване 

на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд; 

2.4. Водят регистър, публикуван на сайта на общината, на сключените 

договори и следят за спазването на техните срокове. 

2.5. Ежегодно извършват проверки по чл.37м за спазване на условията по 

чл.37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по 

сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка 

за всички регистрирани към 1 февруари на текущата година в Интегрираната 

информационна система на БАБХ: 

- Животновъдни обекти; 

- Собственици и ползватели на регистрирани животновъдни обекти; 

- Пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти 

3. Кметовете на кметства и кметски наместници на населените места: 

3.1. Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за 

определените за общо ползване общински пасища, мери и ливади. Писмено 

уведомяват пастирите на стадата в кои пасища ще се извършва пашата на общите 

стада. 
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3.2. Предоставят периодична информация на ползвателите относно 

необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасища, мери и ливади при 

настъпила промяна. 

3.3. Организират и контролират мероприятията по поддържане на пасища, 

мери и ливади в добро земеделско и екологично състояние. 

3.4. Определят местоположението на прокарите и полските пътища на 

територията на съответното землище и извършват контрол по спазването им от 

всички ползватели на пасища, мери и ливади. Списъкът се заверява от кмета или 

кметският наместник с подпис и печат и се предоставя на ползвателите на 

земеделски земи.  

IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

При изпълнение на плана общинската администрация взаимодейства с 

Общинска служба по земеделие – Девин, Областна дирекция по безопасност на 

храните – Смолян. Взаимодейства и с регистрираните сдружения и асоциации на 

територията на Община Девин. 

X. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 

Приходите от наемните и арендните плащания за ползване на пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд постъпват в приход на бюджета на общината, 

съгласно чл.37к, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

и се разходват по решение на Общинския съвет. 

Финансиране по проекти. 

Общинската администрация и/ или ползвателите на пасища, мери и ливади 

могат да кандидатстват по европейски програми за подпомагане по схемата за 

единно плащане на площ с цел подобряване екологичното им състояние. 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 35 

от 27.02.2023 г. 

 

Даване на разрешение за изработване на ПУП и одобряване на задание 

относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20465.593.3 в местността „Добросте“ 

в землището на гр. Девин, община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 във 

връзка с чл. 135, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 6, ал. 1 от Закон 

за общинската собственост (ЗОС) и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изготвяне на Подробен устройствен план – План на 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с 

идентификатор 20465.593.3 в местността „Добросте“ в землището на гр. Девин, 

община Девин.  

2. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План на 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с 

идентификатор 20465.593.3 в местността „Добросте“ в землището на гр. Девин, 

община Девин във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за 

неземеделски нужди и отреждането му за фотоволтаична електроцентрала. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 23, ДЗО – 36 от 23.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. 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 № 36 

от 27.02.2023 г. 

 

Промяна на предназначението на имоти – общинска собственост,  

от земеделска територия в горска територия 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

81, чл. 82, чл. 83 от Закона за горите и §9 от Преходни и заключителни разпоредби 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за промяна на трайното предназначение на територията от 

земеделска в горска територия на имоти, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Идентификатор 

Начин на 

трайно 

ползване 

Отдел и 

подотдел 

по ГС план 

Площ 

в 

кв.м. 

Акт за 

общинска 

собственост 

№/дата 

Землище 

1 06269.3.108 Пасище 185 б2-част 4650 2750/08.04.2020 Брезе 

2 06269.3.592 

Гори и 

храсти в 

земеделска 

земя 

186 е1, д1-

част 
12237 2748/08.04.2020 Брезе 

3 06269.1.343 Пасище 329 п 39234 2987/17.11.2021 Брезе 

4 06269.1.819 Пасище 330 а1 34154 2982/16.112021 Брезе 

5 06269.1.401 Пасище 330 а1 497778 2983/16.11.2021 Брезе 

6 03112.42.32 Пасище 160 - о, н 50637 2799/14.04.2020 Беден 

7 03112.37.1 Пасище 
158 - б2 , а2; 

159 - з1 
61627 2795/14.04.2020 Беден 

8 03112.38.2 Пасище 
158 - а2, я1, 

ю1; 159 - и1 
64872 2796/14.04.2020 Беден 

9 03112.185.44 Пасище 
201 - с, ф, р, 

н, м, о, п, я 
182477 2968/12.11.2021 Беден 

10 03112.196.1 Пасище 211 - к1 12881 2969/12.11.2021 Беден 

11 03112.197.15 Пасище 211 - о1, п1 8610 2971/12.11.2021 Беден 

12 69465.4.7 Пасище 255 - а, б, в 418966 2918/28.06.2021 Стоманево 

13 69465.4.6 Пасище 255 - а, б, в 34131 2921/29.06.2021 Стоманево 

14 69465.4.4 Пасище 
255 - в; 234 

- з 
131698 2913/28.06.2021 Стоманево 

15 81815.2.6 Пасище 64 - б 401326 2881/08.04.2021 Чуруково 

16 66130.2.247 Пасище 209 - х 30933 2884/08.04.2021 Селча 

17 66130.7.387 Пасище 223 - и 25321 2990/17.01.2022 Селча 
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18 73105.20.183 Пасище 101 - е, л 181444 2923/29.06.2021 Триград 

19 73105.20.256 Пасище 103 - н 36145 2947/02.07.2021 Триград 

20 73105.19.418 Пасище 98 - м 102557 2946/02.07.2021 Триград 

21 73105.19.663 Пасище 95 - к 50667 2942/02.07.2021 Триград 

22 73105.22.110 Пасище 125 - а 42076 2940/02.07.2021 Триград 

23 73105.22.93 Пасище 125 - а 3124 2927/29.06.2021 Триград 

24 73105.22.513 Пасище 129 - р 7539 2932/30.06.2021 Триград 

25 73105.22.510 Пасище 129 - т 11376 2934/30.06.2021 Триград 

26 73105.23.13 Пасище 135 - а 16512 2912/28.06.2021 Триград 

27 73105.21.615 Пасище 139 - и 9994 2943/02.07.2021 Триград 

28 73105.21.342 Пасище 145 - г1 30708 2922/29.06.2021 Триград 

29 73105.22.444 Пасище 

129 - 

в1,г1,д1,е1;  

130 - 

з,и,с,к,н 

133738 2924/29.06.2021 Триград 

30 73105.22.483 Пасище 130 - к,н 24289 2930/30.06.2021 Триград 

31 73105.23.248 
Друг вид 

зем. земя 

134 - а1, б1, 

з1 
85552 2919/28.06.2021 Триград 

32 73105.23.222 Пасище 134 - г1 10008 2941/02.07.2021 Триград 

33 73105.23.219 Пасище 134 - з1 7914 2925/29.06.2021 Триград 

34 73105.23.197 Пасище 
133 - с1, з2, 

г2; 200 - а 
81754 2926/29.06.2021 Триград 

35 36796.2.344 Пасище 

77 - 

о,т,у,ф,х,ц, 

ж1,ш,щ, 

ч,ю,я; 78 - 

а,г,м,л,з,ж 

664795 2866/05.04.2021 Кестен 

36 36796.2.242 Пасище 82 - и, р 11071 2863/05.04.2021 Кестен 

37 36796.2.343 Пасище 85 - и 17868 2861/01.04.2021 Кестен 

38 36796.2.341 Пасище 86 - ц, ж 22500 2862/05.04.2021 Кестен 

 

2. Възлага на кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

Неразделна част от настоящото Решение са: 

 Копия от Актове за общинска собственост 

 Скици на имотите 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.02.2023 г., Протокол № 2, т. 24, ДЗО – 37 от 23.02.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. председател на Общински съвет – Девин 
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