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РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ - РАЗРАБОТВАНИ, ПОДАВАНИ, СПЕЧЕЛЕНИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН ПРЕЗ 2013 ГОД. 

 
 
№ по 
ред 

 

Име на проект /програма 
 

Период на 
изпълнение 

(година) 

Източник на 
средства – програма, 

фонд, бюджет 
 

Резултати от изпълнението на проекта/ Очаквани резултати Статус на проекта 

1. „Богатствата на Западни 
Родопи” 

2013-2015г. 
 
 
 
 

Оперативна програма 
„Регионално развитие” 

Разработени пакети за популяризиране на региона като туристическа 
дестинация и привличане на туристи. Проведени  2 информационни 
срещи,проведен  1  годишен регионален форум, разработени и 
отпечатани рекламни информационни материали - дипляна календар 
и каталог. 

В процес на изпълнение 

2. „Изготвяне на Интегриран 
план за градско 
възстановяване и развитие на 
град Девин” 

2013-2014 г. Оперативна програма 
„Регионално развитие” Формулирани стратегия и цели на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Девин. 

В процес на изпълнение 

3. „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" 

2011 – 2014 г. Оперативна програма 
“Югоизточна Европа” 

 

Организиран еднодневен семинар, Организирана кръгла маса, 
Организирано местно обучително посещение в местност „Севри 
Борун”, с.Гьоврен 

 

В процес на изпълнение 

4. „Био-Бранд 
„Разработване на 
съвместна схема за 
производство на местни 
органични (екологични) 
продукти в транс- 
граничния регион”

2011г.–2013г. Оперативна програма 
“Гърция – България 2007 - 
2013” 
 

По проекта са организирани и проведени изследвания, 
информационни срещи и семинар със заинтересованите страни, както 
и обучение чрез запознаване с добра практика за възприемане на 
практическо знание. 
 

Приключил

5. „Развитие на спа туризма в 
пограничния регион чрез 
използване на иновативни ИТ 
услуги – IT SPA Tourisam” 

2012-2013г. “Гърция – България 2007 - 
2013” 

 

По проекта е организиран семинар на тема “Спа туризъм” за 
представяне на проекта, неговите цели и резултати. Разработена е 
Стратегия за създаване на маркетинг синергии. Изготвени са 
информационни материали /брошури/ по проекта на български, 
английски и гръцки език. Доставено е и въведено в експлоатация 
специализирано техническо оборудване. 

Приключил 

6. Усъвършенстване на 
професионалните умения в 
областта на рибарството на 
безработни лица от община 
Девин”. 

2013г. Оперативна програма за 
развитие на сектор 
„Рибарство” 
 

Организирано и проведено професионално обучение по специалност 
„Рибовъдство”. Обучени 47 безработни лица от Община Девин 
 

Приключил 
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7. .„Кът за отдих и наблюдение в 
УПИ І, кв.43 по плана на град 
Девин” 
 

2013г. Оперативна програма за 
развитие на сектор 
Рибарство, чрез МИРГ 
„Високи Западни Родопи” 
Батак- Девин-Доспат” 

Изградена е чешма,  захранена със студена изворна и топла 
минерална вода. Изградена е детска площадка  с къщичка за деца със 
специални образователни потребности и велоалея за деца до 7 - 
годишна възраст. 

 

Приключил 

8. „Алеи на туриста” 2013-2014г. Оперативна програма за 
развитие на сектор 
Рибарство, чрез МИРГ 
„Високи Западни Родопи” 
Батак- Девин-Доспат” 

Непосредствени резултати от предвидените дейности са:подобряване 
и развитие на инфраструктура за риболов и свързан с него 
екотуризъм; подобряване на достъпа до природни забележителности, 
свързани с риболовен и екотуризъм; възстановяване и подобряване 
на транспортно-експлоатационните качества и региона.

В процес на изпълнение 

9. „Алеи на туриста”- II-
ри етап 

2013-2014г. Оперативна програма за 
развитие на сектор 
Рибарство, чрез МИРГ 
„Високи Западни Родопи” 
Батак- Девин-Доспат”

Създадени условия за риболовен и еко-туризъм; подобрено технико-
експлоатационно състояние на алеята от моста на река „Девинска” до 
входа на комплекс „Струилица”; удължаване на туристическите 
маршрути; осигурен достъп до природни забележителности. 

В процес на изпълнение 

10. „Реконструкция на 
водоснабдителна и 
канализационна 
мрежа с 
пречиствателно 
съоръжение и 
подобряване на 
уличната настилка в 
село Селча” 

2013-2014г. Програма за развитие на 
селските райони 
 

Реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа в 
населеното място 

 

В процес на изпълнение 

11. „Рехабилитация на 
водоснабдителна и 
канализационна мрежа с 
пречиствателно съоръжение и 
подобряване на уличната 
настилка в село Грохотно, 
рехабилитация на 
водоснабдителна мрежа и 
подобряване на улична 
настилка в село Стоманево и 
рехабилитация на 
водоснабдителна мрежа в село 
Осиково” 

2013-2014г. 
 

Програма за развитие на 
селските райони 
 

Реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа в 
с.Грохотно 
 

В процес на изпълнение 

12. „Реконструкция на 
водоснабдителна и 
канализационна мрежа с 
пречиствателно съоръжение и 
подобряване на уличната 
настилка в село Триград”

2013-2014г. 
 

Програма за развитие на 
селските райони 
 

Реконструирана  водоснабдителна и канализационна мрежа в 
населеното място 
 

В процес на изпълнение 

13. „Рехабилитация на улична 
мрежа село Триград и село 
Селча” 

2013-2014г. 
 

Програма за развитие на 
селските райони 

 

Рехабилитирана уличнат мрежа в с.Триград и с.Селча. 
 

В процес на изпълнение 
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14. „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” 

2013-2014г. Програма за развитие на 
селските райони 

 

Изграденаа крайречна пешеходна алея, извършени  СМР на пл. 
"Възраждане" /пред сградата на Общ.администрация – Девин/ 
 

В процес на изпълнение 

15. „Паркоустройствен проект на 
източния подход и 
благоустройство на гр. Девин 
- ІІ етап” 

2013-2014г. Програма за развитие на 
селските райони 
 

Реконструирана входна артерия на град Девин 
 

В процес на изпълнение 

16. „Осигуряване на достоен 
живот на лица, зависими от 
грижа в община Девин” 

2013-2014г. Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 
 

През 2013 г. са предоставени услугите личен асистент, домашен 
помощник или социален асистент на общо 58 лица от населените 
места в общината. 
 

В процес на изпълнение 

17. „Подкрепа за достоен 
живот”. 

2010-2014 г. Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 

Предоставена услуга "Личен асистент" на 29 лица, зависими от грижа
 

В процес на изпълнение 

18. „И аз имам семейство” 2011-2014г. Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 
 

утвърдени 9 приемни семейства, в които са настанени 5 деца, от 
които 2 са осиновени, а едно е в процедура за международно 
осиновяване. Проведени са обучения за предоставяне на услугата на 
приемните родители и на екипа по приемна грижа. 

В процес на изпълнение 

19. „Заявки за разкриване на нови 
работни места по схема 
„Развитие” 

 
 

2012-2014 г. Оперативна програма 
"Развитие на човешките 
ресурси" 
 

Осигурена е заетост за срок от 12 месеца на 238 лица, преминали и 
успешно завършили професионалното си обучение за длъжности 
„Строителен работник”, „Огняр”, „Електромонтьор”, „Работник 
пътища”, „Градинар”, „Спасители при бедствия аварии и 
катастрофи” и  за 9 месеца за длъжност„Планински водач/гид” 

В процес на изпълнение 

20. Проект „Подкрепа за заетост” 2012-2013 г. Оперативна програма 
"Развитие на човешките 
ресурси" 

По проекта е осигурена заетост на 50 лица на длъжности: 
„Дърводелец, поддръжка”, „Помощник-готвач” и „Огняр” 

 

Приключил

21. „Ново начало - от образование 
към заетост” 

2012-2013 г Оперативна програма 
"Развитие на човешките 
ресурси" 

По проекта е осигурена заетост  на 8 лица за период от 6 месеца 
 

Приключил
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22. Национална програма   „От 
социални помощи към 
осигуряване на заетост” 
 
 
 
„Регионална програма за 
заетост” 
 
 
„Старт на кариерата” 

 
 
 
 

2013 г. 

 
 
 
 
 
 
Национален бюджет 
 
 

Създадена е заетост на 174 безработни лица от населените места в 
Община Девин, като 56 от тях са били със трудова заетост от 6 часа 
на ден, а 120 – с четири часа на ден. Реализирани са дейности по 
благоустрояване на населените места. 
 
 
Осигурена е заетост на 15 безработни лица от общината за 6 месеца 
 
 
 
По проекта е осигурена заетост на 1 лице за  9 месеца 

 

 

Приключили 

23. „Обществена трапезария” 2009-2014г. Национален бюджет 
 

Предоставена услуга за 12 месеца до 30.07.2013 год. на 82 
потребителя, а от 01.08.2013 год.-на 90 

В процес на изпълнение 

24. „Осигуряването на най- добър 
старт на децата  в живота – 
гаранция за бъдещето на 
Община Девин”. 

2010-2015 г. МТСП, чрез заемни средства 
от Световната банка 
 

Извършено е  СМР, доставено е обзавеждане и оборудване за 
Общностен център и яслена и градинска групи. 
 

В процес на изпълнение 

25. „Подобряване на 
ефективността на Общинска 
администрация – Девин” 

2012-2014 г. Оперативна програма 
"Административен 
капацитет" 

 

Проведен е функционален анализ на администрацията, изготвен е 
окончателен доклад, разработени са препоръки и е приет План за 
действие за оптимизиране на функциите и организационното 
структуриране на администрацията, за подобряване на 
ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на 
администрацията. Проведена е информационна среща със 
заинтересовани страни за представяне на Доклада за проведения 
функционален анализ. Разработени са Устройствен правилник и 
нова структура на общинската администрация, Вътрешни правила 
за управление на риска и Вътрешни правила за организация на 
административното обслужване. Проведени са две еднодневни 
обучения на служителите и ръководния състав на общинската 
администрация за прилагане на новите вътрешни правила. 
Извършен е мониторинг и е изготвен Доклад за мониторинг на 
изпълнението на препоръките от проведения функционален анализ. 
Резултатите са представени на 2 информационни срещи със 
заинтересованите страни и със служителите на администрацията. 

Приключил 

26. Проект „Ефективна 
координация и мониторинг 
при разработване и 
провеждане на политики за 
местно развитие в Община 
Девин” 

 

2013-2014 г. Оперативна програма 
"Административен 
капацитет" 
 

Въведени правила и методики за мониторинг и контрол на 
изпълнението на политики от общината, които да гарантират по-
голяма прозрачност; Популяризиран принос на ЕС към изпълнението 
на проекта; Активно участие на структури на гражданското общество 
в: разработването и провеждането на местните  политики за 
устойчиво развитие, и осъществяване на ефективен мониторинг и 
контрол върху дейността на местната власт; Създадена култура на 
партньорство с гражданите при разработването на политики, 
насочени към потребностите на хората и бизнеса на територията на 
община Девин; Изготвени Общински план за развитие на община 
Девин за периода 2014-2020 г и Стратегия за развитие на туризма 

В процес на изпълнение 
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27. „Намаляване на емисиите на 
парниковите газове, 
посредством внедряване на 
мерки за енергийна 
ефективност в ОДЗ 
„Изворче”, ОДЗ „Здравец” и 
Дом на Културата в 
гр.Девин” 

9 месеца след 
одобряване 
на проекта 

Национален доверителен 
екофонд 

Въведени енергоефективни мерки в ОДЗ „Изворче”, ОДЗ 
„Здравец” и Дом на Културата в гр.Девин” 

В процес на оценяване 

28. „Възстановяване и 
обновяване на зона за отдих 
„Острова”- гр.Девин” 

2013 г. Предприятие за управление 
на дейностите за опазване на 
околната среда, кампания 
„Чиста околна среда-2013г.” 

Ремонтирани детски съоръжения, възстановена зона за отдих, 
подобрена жизнена среда за най-малките жители на град Девин 

Не е одобрен за финансиране 

29. „За чиста околна среда в град 
Девин” 

2013 г. Предприятие за управление 
на дейностите за опазване на 
околната среда, кампания 
„Чиста околна среда-2013г.” 

Повишаване екологичната култура на населението на гр.Девин Не е одобрен за финансиране 

30. „Подобряване средата на 
живот на населението чрез 
рехабилитация на 
централната част и 
обществени зелени площи в 
с.Грохотно, с.Гьоврен, 
с.Лясково и с.Триград 

2013 г. Програмата за развитие на 
селските райони 

Подобрена паркова среда, реконструирани и рехабилитирани 
елементи на стълби и площади  и повишишаване безопасността и 
сигурността на средата на живот на жителите на общината 

Не е одобрен за финансиране 

31. „Подобряване качеството на 
предоставяните услуги от 
община Девин чрез 
внедряване на 
информационни системи за 
електронни услуги и 
създаване на мобилен център 
за общински услуги 

2013г. Програмата за развитие на 
селските райони 

Доставено и монтирано офис оборудване и обзавеждане, 
изработена и внедрена единна информационна система за 
предоставяне на услуги на граждани бизнеса. 

Не е одобрен за финансиране 

 


