
 

 

 
 
 

Приложение № 2 
 

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И МЕРКИ ОТ ОПР НА ОБЩИНА ДЕВИН 
 

Приоритет Стратегическа цел Мярка Дейност по изпълнение 
Получено 

финансиране  

Планиран  

Бюджет по мярката 

1 2 3 4 5 6 
Приоритет № 1: 
ИКОНОМИЧЕСКО 
СЪЖИВЯВАНЕ НА 
РАЙОНА, СЪЗДАВАНЕ НА 
ЗАЕТОСТ, ПОВИШВАНЕ 
НА ДОХОДИТЕ И БОРБА С 
БЕДНОСТТА 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 
Развитие и утвърждаване на 
Община Девин като национален и 
международен балнеологичен и 
туристически център. 

МЯРКА 1  
Изграждане на туристически и 
балнеоложки оздравителни 
комплекси 

Частни инвестиции –  
3 СПА центъра /информация от Въпросник към 
общината/ 

 0 25 350 000 

МЯРКА 2  
Осъществяване на национална 
и международна реклама на 
Община Девин, като център за 
туризъм и балнеолечение 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 0 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 
Развитие на разнообразни форми 
на съвременен туризъм: 
маршрутно-познавателен-, 
спортен-, ловен-, риболовен-, 
културен-, археологически-, 
лечебен- и екотуризъм. 

МЯРКА 1  
Създаване на зони и бази за 
отдих, атракции  за ловен и 
риболовен туризъм, конни бази, 
спортни комплекси 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 11 501 000 

МЯРКА 2  
Пълно разработване на 
съществуващите ресурси, като 
туристически продукт, чрез 
проучване, обозначаване и 
включване в туристически 
маршрути. Изграждане на 
екопътеки 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 1800875 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3  
Развитие на дребния и средния 
бизнес в областта на дърводобива 
и дървопреработката, леката и 
хранителната промишленост и др. 
 

МЯРКА 1  
Подобряване на техниката и 
технологията 
 

Частен сектор по програма “Развите на 
конкурентоспобността на българската икомиката” 
– 2 проекта /информация от ИСУН/ 

285374 0 

МЯРКА 2  
Повишаване квалификацията на 
работната сила 

Частен сектор по програма “Развите на човешките 
ресурси” – 3 проекта /информация от ИСУН/ 

186968 0 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 
Развитие на екологосъобразно 
селско стопанство 
 

МЯРКА 1  
Ремонтиране на междублокови 
пътища  
 

Ремонт на междублоков път с дължима 1,2 км. в 
м. Орешково /общински средства/ 

10240 780000 

МЯРКА 2  
Изграждане на картофена борса 
 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 89000 
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МЯРКА 3  
Развитие на алтернативно 
земеделие – отглеждане на 
ягоди, малини и билки 
 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 0 

МЯРКА 4  
Изграждане на кравеферми и 
овцеферми 
 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 0 

Приоритет № 2 РАЗВИТИЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 
ИНФРАСТРУКТУРАТА, 
СЪЗДАВАЩА УСЛОВИЯ 
ЗА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 
Подобряване на транспортната 
инфраструктура на Общината 
 

МЯРКА 1  
Изграждане, реконструкция и 
модернизация на пътищата 
 

1. Местен път Девин – Фотиново, участък м. 
Лесичево – Нова махала от 0+000 км. до 8+658 км. 
2. Път ІV – 86842 – “Михалково - Осиково” 
3. Път ІV – 19776 – “Тешел – Триград-Кестен” 
4. Път ІV – 86837 – Михалково - Стоманово –  
І и ІІ етап 

9049105 
 
 
 
 
298936 
3575603 
 
489659 
 
 
716322 

2276814 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 
Развитие на електроенергийната 
система 
 

МЯРКА 1  
Изграждане на МВЕЦ по 
течението на реките, извън 
защитените територии 

Частен сектор – 5 МВЕЦ /годишен доклад, няма 
финансов измерител/ 

0 0 

МЯРКА 2  
Изграждане на вътрешни 
електропреносни мрежи  
 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 50000 

МЯРКА 3  
Подмяна на дървени 
електрически стълбове с 
бетонови 
 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 120000 

МЯРКА 4  
Изграждане на трафопостове 
 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 300000 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3  
Развитие на водостопанската 
система 

МЯРКА 1  
Изграждане, разширяване и 
реконструкция на 
водопроводни и 
канализационни мрежи 

1. Водопровод висока зона с. Михалково /СИФ, 
информация от Справка с изпълнение проекти/ 

194947 8517000 

2. Канализация и водопроводни мрежи в кв. 
Изгрев гр. Девин /бюджет и допълнително 
финансиране от МФ/ 

1601317 
 
1225800 

3. Реконструкция на ВиК системи ул. “Кокиче” и 
“Въстаник” – гр. Девин /МРРБ/ 

2160569 

4. Реконструкция водопровод с. Грохотно /МФ/ 90000 
 
 

5. Реконструкция ВиК мрежи в с. Грохотно 
/бюджет/ 

373098 
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6. Реконструкция на ВиК мрежи в с. Триград 
/бюджет/ 

8868 

7. Реализация на проект „Канализационна и 
водопроводна мрежа на с.Гьоврен, община 
Девин” /ЗДБРБ/ 

1800000 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 
Повишаване на 
телекомуникационните и 
съобщителни връзки 

МЯРКА 1  
Изграждане на цифрова 
радиорелейна линия и 
телефонизиране на две села 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 130000 

  МЯРКА 2  
Увеличаване на капацитета на 
входящите и изходящите 
връзки на населените места 
 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 300000 

МЯРКА 3  
Увеличаване капацитета на 
цифровите телефонни постове в 
гр.Девин, ISDN, Интернет 
достъп и др. нови услуги 
 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 80000 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5 
Благоустрояване на населените 
места 

МЯРКА 1  
Реконструкция на улици 
 

1. Реконструкция на вътрешно-градска улична 
мрежа гр. Девин /МРРБ/ 
2.  Рехабилитация и изграждане на улиците в 
населените места на община Девин /заемни 
средства/ 
3.  Реконструкция на ул. “Васил Левски” /МС и 
бюджет/ 
4.  Ул. “Гордьо войвода” /МФ/ 
5. ул. “Бузулузжа” /заемни средства/ 
6.  ул. “Младост” и ул. “Горица” /заемни/ 
7.  ул. “Опълченска” /заемни/ 
8. ул. “Стара планина” /заемни/ 
9.  ул. “Г. Димитров” кв. Настан /МС и бюджет/ 
10. ул. “Хайдушки поляни” – кв. Настан 
/бюджет/ 
11. ул. “Л. Димитрова” – кв. Настан /МС и 
бюджет/ 
12. ул. “Пионерска” – кв. Настан /бюджет/ 
13. ул. “Пролет” – гр. Девин /МС/ 
14. ул. мрежа в с. Стоманово /заемни/ 
15. ул. мрежа в с. Грохотно /МС/ 
 
16. ул. “Родопски извор” /МС/ 
17. ул. мрежа в с. Триград /МС/ 

 
18. ул. мрежа с. Гьоврен /МС/ 

 
19. ул. мрежа с. Жребково /заемни/ 
20. ул. мрежа с. Кестен /заемни/ 
21. ул. мрежа с. Чуреково /бюджет/ 
22. ул. мрежа с. Селча /заемни и МС/ 

2193435 
 
 
1995000 
 
 
 
160060 
43204 
241526 
86229 
 
122360 
 
443435 
17484 
58399 
109849 
2289 
 
82530 
46392 
199894 
 
212224 
 
63725 
 
54446 
45000 
67849 
78551 
23000 
126490 
93994 
54350 
13500 
 
14400 
 
9000 
 
128661 
122574 
91583 
44726 
156475 
 
ЗДБРБ 

11476000 
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 23. ул. мрежа с. Михалково /МС/ 
 
24. ул. мрежа с. Осиково /МС и заемни/ 
25. ул. мрежа с. Лясково /МС и заемни/ 
 
 
26. ул. мрежа с. Брезе /заемни/ 
27. Подпорна стена ул. „Изгрев”, гр.Девин 
/МС/ 
28. Подпорна стена до десния бряг на река 
Лясковска 
 

149870 
116806 
89623 
114524 
42984 
109192 
109411 
85538 
25000 
13800 
123767 
221655 
952923 

 

МЯРКА 2  
Изграждане на мостови 
съоръжения 
 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 27800000 

МЯРКА 3  
Дейности на ново планиране 
 

Изготвяне на ПУБ и регулационни планове 
/бюджет/ 

75567 202000 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6 
Подобряване на екологичната 
обстановка, запазване на 
екологичното равновесие и 
съхраняване на биоразнообразието 

МЯРКА 1  
Изграждане на канализационни 
мрежи, главни събирателни 
колектори и пречиствателни 
съоръжения 

1. Канализация на гр. Девин- главен събирателен 
колектор от РШ1 до РШ30 –първи етап / 
ПУДООС/ 

3975402 39840000 

2. Канализация и водоскок ул. “Първомайска” кв. 
Настан /ПУДООС/ 

290342  

3. Канализация –с. Грохотно от РШ1 до РШ14 – 
/ПУДООС,  първи етап/ 

190000   

4. Канализация –с. Грохотно – /ПУДООС, ІІ-ри 
етап/ 

695282,63  

5. Канализация с. Триград – по улицата на 
десния бряг на р. Триградска /ПУДООС/ 

412486 
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   6.Канализация в гр. Девин, ул.”Първи май” – бюджет 69200  

7. Канализация кв. Настан /ПУДООС/ 325602  
8. Изготвен е Технически проект за ГПСОВ – 

гр.Девин и е внесен за финансиране по ОПОС /За 
проектиране, собствени средства/ 

30000 
 

 

9. Рехабилитация на уличната мрежа  в с.Триград и 
с.Селча /осигурени ПРСР, нестартирал/ 

965625  

10. Реконструкция на водоснабдителна и 
канализационна мрежа с пречиствателно 
съоръжение и подобряване на уличната настилка в 
с.Селча /осигурени ПРСР, нестартирал/ 

2265172   

11. Реконструкция на водоснабдителната и 
канализационна мрежа с пречиствателно 
съоръжение за отпадни води и подобряване на 
уличната настилка в с.Грохотно. Рехабилитация на 
водоснабдителна мрежа и подобряване на уличната 
настилка в с.Стоманево и рехабилитация на 
водоснабдителната мрежа в с.Осиково /осигурени 
ПРСР, нестартирал/ 

2005731  
 

 

12. Реконструкция на водоснабдителната и 
канализационна мрежа с пречиствателно 
съоръжение за отпадни води и подобряване на 
уличната настилка в с.Триград /осигурени ПРСР, 
нестартирал/ 

2921394   

   13. Паркоустройствен проект и благоустройство 
на гр.Девин – подобекти: кв. „Въртлек”с крайречна 
пешеходна алея първи и втори етап, централна 
градска част – площад „Възраждане” и подход към 
кв.”Въртлек”с крайречна пешеходна алея, 
гробищен парк на източния подход на гр.Девин – 
първи етап, автоматизирана подземна поливна 
система с помпено-хидрофорна система, 
реконструкция на улична мрежа. /осигурени ПРСР, 
нестартирал/ 

870092  
 
 

 

14. Паркоустройствен проект на източния 
подход и благоустройство на гр.Девин – ІІ- ри етап 
/осигурени ПРСР, нестартирал/ 

933735   

МЯРКА 2  
Изграждане на 
претоварна станция за 
ТБО в Община Девин 

Изготвен е технически проект „Претоварна станция за 
ТБО – УПИ VІ, кв.96, промишлена зона на гр.Девин” 
/Внесен за финансиране от ПУДООС – стойност на 
проекта 1 492 905.59 лв./без ДДС/  

0 600000 
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МЯРКА 3  
Изграждане на депо за 
строителни отпадъци и 
излишни земни маси 

С Решение на Общински съвет № 141/02.10.2006г. е 
определена площадка за депониране на строителни 
отпадъци в УПИ І, кв.156, пл.№ 11602 в м.Яза по ПУП 
на гр.Девин. Мястото е избрано с цел повишаване 
котата на терена, съобразно котата на работното ниво 
на новостроящият се язовир „Цанков камък” в 
м.Забрал, където се очаква да достигне опашката му.  
Разплащания от собствени средства са правени за 
поддръжка на депото  

30000 380000 

МЯРКА 4  
Изграждане на 
съоръжения за 
обезвреждане на 
животински отпадъци 

Не е намерено подходящо място, където да бъде 
построена „трупна яма” за умрели животни. В 
момента това се извършва от фирма от гр.Пловдив, с 
която се работи на повикване. 

0 300000 

  МЯРКА 5  
Изграждане на 
инсталация за 
обезвреждане на 
медицински отпадъци 

Медицинските отпадъци от територията на Общината 
се извозват от специализирани фирми до инсинератор 
в гр.София, където се обезвреждат. Това става на база 
сключване на договори с извозващите фирми. 
Контролът на тази дейност се извършва от РИОСВ – 
гр.Смолян 

0 2000000 

МЯРКА 6  
Изграждане на 
сепарираща инсталация 
за отпадъци 

Проектът за Претоварна станция за ТБО включва и 
селективен център, където ще става сепариране на 
постъпващия битов отпадък 

0 400000 

МЯРКА 7  
Рекултивация на депо за 
ТБО в м.Кръстец, 
гр.Девин 

 През 2007г. приключи работата по рекултивацията  на 
старото общинско депо за ТБО в м. Кръстец с 
изпълнител НЕК ЕАД СОФИЯ – клон 
Хидроелектроинвест.  
 

0 30000 

МЯРКА 8  
Въвеждане на система за 
разделно събиране на 
отпадъците 
 

През 2008г. бе приключен проект „Минимизиране на 
биоразградимите битови отпадъци в Община Девин 
чрез въвеждане на фамилно компостиране”. Раздадени 
на населението от общината бяха общо 278 бр. 
фамилни компостери /ПУДООС/ 

59493 
 
 

1300000 

  МЯРКА 9  
Проучване и съхранение 
на биоразнообразието 
 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 25000 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 7  
Подобряване на социалната 
инфраструктура 

МЯРКА 1  
Рекултивация на сграден 
фонд, обновяване на 
материалната база 
 

1. МБАЛ – гр. Девин  /по Проект “Красива България 
– І и ІІ етап/ 
2. Детска градина в УПИ ХІІ, кв. Люляк, кв. 49 – гр. 
Девин / по Проект “Красива България/ 
3. Реконструкция сграден фонд на СОУ “Хр. Ботев” 
– Девин /бюджет/ 
4. Реконструкция ОУ  - кв. Настан, Девин /бюджет/ 
5. Реконструкция ОУ в с. Лясково /бюджет/ 
6. ОДЗ “Девин”, гр. Девин /бюджет/ 

118868 
177035 
 
253234 
 
 
 
52223 
849859 
 
 
11056 
 
 
36500 
 
949638 
 

2485000 

  МЯРКА 2  
Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност 

1. Реализация на проект „Извършване на 
енергоефективни мероприятия и изпълнение на 
необходимите СМР на СОУ „Хр. Ботев”, гр. Девин 
/ОПРР/ 

853425,34 
 

1280000 

2. Ремонт детски градини в община Девин /бюджет/ 802200  
Приоритет № 3 
ПОВИШВАНЕ  КАЧЕСТВОТО  
НА  ЖИВОТ НА МЕСТНОТО 
НАСЕЛЕНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 
Осигуряване на качествено 
здравно и социално обслужване 
на населението 

МЯРКА 1  
Закупуване на 
медицинско оборудване 

Закупуване на медицинско оборудване /бюджет/ 50000 0 

МЯРКА 2  
Повишаване 
квалификацията на 
медицинския персонал 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 0 

МЯРКА 3  
Изграждане на система 
за домашен и социален 
патронаж 
 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 0 

МЯРКА 4  
Реализация на 
програмата „Личен 
асистент” 

1. Изпълнение на проект „Подкрепа за достоен 
живот”, схема „Алтернативи” / ОПРЧР/ 
2. Бюджетни средства за програма “Личен асистент” 

108771 
 
 
 
 
 
881 

0 

МЯРКА 5  
Създаване на Център за 
настаняване  от семеен 
тип и разкриване на 
детска млечна кухня 
 

„Осигуряване на най-добрия старт на децата в живота 
– гаранция за бъдещето на Община Девин” / МТСП, 
Проект за социално включване/ 

765351 0 
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МЯРКА 6  
Проектиране и 
изграждане на нов 
медицински център 
 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 0 

  МЯРКА 7  
Реализация на програма 
„Социален асистент” 

1. Реализация на проект по НП „АХУ”, дейност 
„Социален асистент”,  Агенция по заетостта,  през 
2006 год 

16468 3000 

2. Реализация на проект „Нови възможности за 
социално включване на лица, зависими от грижа в 
община Девин – услуги „социален асистент” и 
„домашен помощник” /ОПРЧР и бюджет/ 

197412,74  

МЯРКА 8  
Реализация на програма 
„Домашен помощник” 

1. Предоставяне на услугата домашен помощник по 
НП „ОСПОЗ” през 2007 и 2008 год., по НП „СУСС” 
през 2009 год. и по ОП „РЧР” през 2011 год. 

0 4250 

МЯРКА 9 
Разкриване на Център за 
социална рехабилитация 
и интеграция 
 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 0 

МЯРКА 10  
Възобновяване 
дейността на обществена 
трапезария в гр. Девин с 
възможност за доставка 
на храна в кв. Настан и 
с.Грохотно” 

1. Предоставяне на услугата „Обществена трапезария” 
в гр. Девин през 2009 и 2010 год. /бюджет и МТСП/ 

35297 
76498,04 

100000 

МЯРКА 11 
Разкриване на дневен 
център за възрастни с 
умствени увреждания” 
гр. Девин 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 50000 

МЯРКА 12 
Разкриване на дневен 
център за деца с 
увреждания” гр. Девин 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 50000 

МЯРКА 13 
Разкриване на защитено 
жилище гр. Девин 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 0 

  МЯРКА 14  
Осигуряване на 
достъпна архитектурна 
среда за хората с 
увреждания в местата за 
обществено ползване, 
собственост на община 
Девин” 

Изграждане на достъп за хора с увреждания до 
сградата на Общинска администрация /бюджет/ 

6955 80000 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2  
Подкрепа и развитие на 
образованието и културата 

МЯРКА 1  
Саниране на 
училищните  сгради в 
Общината 
 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

0 0 

МЯРКА 2  
Повишаване 
квалификацията на 
обучаващия персонал 
 

  0 

МЯРКА 3  
Утвърждаване на 
месеците юли и август 
като месеци на 
културните прояви 

1. Съорганизатор заедно с Фондация „Старт” и БНТ на 
Международен фестивал за хората с увреждания 
„Надмощие на духа” през 2008, 2009 и 2010 год. 
/бюджет/ 

 0 

2. Ежегодно организиране и провеждане на Празника 
на град Девин и минералната вода /бюджет и 
спонсори/ 

 0 

МЯРКА 4  
Поставяне на паметници 
на бележити личности 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

 0 

МЯРКА 5  
Организиране на пленер 
за изработване на 
дървени скулптури 

1. Организиране на пленер по живопис – Девин `2008 
год. и даряване на картините на община Девин 
/бюджет/ 

 0 

2. Организиране на пленер по живопис – Девин 
`2010год. и даряване на картините на община Девин 
/бюджет и спонсори/ 

 0 

МЯРКА 6  
Разкриване на колеж по 
туризъм и 
балнеолечение 

Не са изпълнявани дейности и проекти в това 
направление 

 0 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 
Социално включване на 
етническите малцинства 

МЯРКА 1  
Социална интеграция на 
етническите малцинства 
чрез осигуряване на 
заетост, равен достъп до 
образование, 
здравеопазване и 
участие в културни 
прояви 

1. Осигуряване на временна заетост на безработни 
лица по НП „ОСПОЗ”, Регионална програма и схема 
„Развитие” на ОП „РЧР” 

 0 

2. Кандидатстване за финансиране по ОП „РЧР” на 
проект „Толерантност и хармония в общуването”  

 0 

Прироитет № 4 РАЗВИТИЕ  НА  
ОБЩИНАТА  ЧРЕЗ  
ТРАНСГРАНИЧНО, 
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И 
ЕВРОПЕЙСКО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 
Осъществяване на транс-
гранично, транс-национално и 
европейско сътрудничество 
 

МЯРКА 1  
Подобряване на работата 
на Общинска 
администрация и 
превръщане в модерна 
администрация от 
европейски тип 

1. „Придобиване на умения и постигане на 
обществена активност за потенциална местна 
инициативна група на територията на Община Девин” 
/ПРСР/ 
2. Бюджетни средства за обновяване на техниката и 
актуализация на софтуерните приложения, обучения 
на служители 
3.  Проведени обучения за повишаване 
квалификацията на административните служители 

177026 0 
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  МЯРКА 2  
Реализация на проекти 
за транс-гранично, 
транс-национално и 
европейско 
сътрудничество 

1. "Сагитариус: Стартиране на местно 
предприемачество в областта на културното и 
природно наследство: стратегии и средства за 
обединяване на усилията, опазване и мобилизиране на 
културното богатство, усвояване на опит" 
2. Био- Бранд „Разработване на съвместна схема за 
производство на местни органични 
(екологични)продукти в транс- граничния регион 
3. „ИТ СПА Туризъм – развитие на СПА туризъм в 
пограничния регион чрез използване на иновативни 
ИТ услуги» 
 
 

282605 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107957,06 
 
 
 
 
 
 
391148,80 

 

 


