
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

от 30.01.2017 г. 

 

Даване на съгласие за кандидатстване на община Девин с проект „Детска 

градина в УПИ XII, кв.49, кв. „Люляк“ гр.Девин-реконструкция и 

преустройство на кухня с котелно за разширение на Център за обществена 

подкрепа“, по проект „Красива България“, мярка М02 „Подобряване на 

социалната инфраструктура“ 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства пред Министерството на 

труда и социалната политика, Проект «Красива България», мярка М02 „Подобряване 

на социалната инфраструктура” с проектно предложение „Детска градина в УПИ XII, 

кв.49, кв. „Люляк“ гр. Девин-реконструкция и преустройство на кухня с котелно за 

разширение на Център за обществена подкрепа“. 

 

2. Одобрява сумата в размер на 76 381 лв. /седемдесет и шест хиляди триста 

осемдесет и един лева/ за съфинансиращ дял на община Девин, в случай, че проект 

«Детска градина в УПИ XII, кв.49, кв. „Люляк“ гр. Девин - реконструкция и 

преустройство на кухня с котелно за разширение на Център за обществена 

подкрепа» бъде одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната 

политика, Проект «Красива България». 

 

3. Възлага на Кмета на община Девин да предприеме и извърши всички 

действия по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.01.2017 г., Протокол № 1, т. 1, ДЗО-2 от 13.01.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

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 № 2 

от 30.01.2017 г. 

 

Отчет за изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с 

развитието на туризма в Община Девин за 2016 г. и приемане на такава за 

2017 г. 

 

На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.12  от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за изпълнението на План-сметката за дейностите, за 

развитие на туризма в Община Девин за 2016 година, съгласно приложение №1 . 

2. Приема План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в 

Община Девин за 2017 година, съгласно приложение №2. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.01.2017 г., Протокол № 1, т. 2, ДЗО-3 от 13.01.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 



репортажи в електронни сайтове и медии

Приложение №1

ОБЩИНА ДЕВИН

ПЛАН-СМЕТКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА  ТУРИЗМА  ПРЕЗ  2016 ГОДИНА

№ 
по 
ред

Показатели Планирани Изпълнено

ПРИХОДИ                                  
на основание чл.60, ал.1 от Закона за туризма

1. Туристически данък 17,500 26,577
2. Такси за категоризиране на туристически обекти 5,000.00 7,470.00

3. Други източници-местни такси:
3.1. Такси за реклама 2,000.00 2,328.00

3.1.1. ДДС -334.00 -388.00
3.1.2. Корпоративен данък -33.00 -38.80

ВСИЧКО: 24,133.00 35,948.03

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

4,000.00 3893.7

2. Санитарно-хигиенни мерки - почистване,
боядисване и др.

1,000.00 1,000.00

3. Реклама на туристически обекти в страната и
чужбина

3.1. Разпространение на информация и фото-
репортажи в електронни сайтове и медии     

7,000.00 2,500

3.2. Изработване на рекламни материали за община
Девин /брошури, чанти, сувенири и др./

16,002.00 10,531.00

3.3. Участие на Община Девин на туристически борси 4,000.00 4985.65

3.4. Изработване и поставяне на информационно-
рекламни материали рекламиращи
туристическите обекти

1,000.00

4. Такси
4.1. Изработване на категорийна символика на

обектите
1,500.00 1,153.20

5. Други
5.1. Разходи свързани с категоризация на обектите 1,020.00 1,020.00

5.2. Мероприятия, свързани с деня на туризма 1,800.00
ВСИЧКО: 37,322.00 25,083.55

Изготвил:                                               ЗА Кмет на община Девин:
/Ирина Юрукова/                                        /Владимир Солаков/

съгл.заповед за заместване№ РД-09-11/11.01.2017г 



2.3. Участие на   на  

Приложение №2

ОБЩИНА ДЕВИН

ПЛАН-СМЕТКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА  ТУРИЗМА  ПРЕЗ  2017 ГОДИНА

№ 
по 
ред

Показатели Планирани

ПРИХОДИ                                  
на основание чл.60, ал.1 от Закона за туризма

1. Туристически данък 25,500
2. Такси за категоризиране на туристически обекти 4,500.00

3. Други източници-местни такси:
3.1. Такси за реклама 2,400.00

3.1.1. ДДС -400.00
3.1.2. Корпоративен данък -40.00

ВСИЧКО: 31,960.00

РАЗХОДИ                                  
на основание чл.60, ал.2 от Закона за туризма 

и чл.61р от ЗМДТ
1. Санитарно-хигиенни мерки - почистване,

боядисване и др.
1,000.00

2. Реклама на туристически обекти в страната и
чужбина

2.1. Разпространение на информация и фото-
репортажи в електронни сайтове и медии

2,000.00

2.2. Изработване на рекламни материали за община
Девин /брошури, чанти, сувенири и др./

16,400.00

2.3. Участие на Община Девин на туристически борсиОбщина Девин туристически борси 4,360.004,360.00

2.4. Изработване и поставяне на информационно-
рекламни материали рекламиращи
туристическите обекти

1,000.00

2.5. Реклама чрез банери в сайтове, списания и
телевизия

5,000.00

3. Такси
4.1. Изработване на категорийна символика на

обектите
1,300.00

5. Други
5.1. Разходи свързани с категоризация на обектите 900.00

ВСИЧКО: 31,960.00

              Изготвил:                                                  ЗА Кмет на община Девин
/Ирина Юрукова/                                                       /Владимир Солаков/

съгл.заповед за заместване № РД-09-11/11.01.2017г



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

от 30.01.2017 г. 

 

Календар за културните събития и изяви в Община Девин за 2017 година. 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Утвърждава Календар за културните събития и изяви в Община Девин за 

2017 г., съгласно приложението. 

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

проявите от календара за културните събития и изяви в размер на 43 000 

/четиридесет и три хиляди/ лева. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.01.2017 г., Протокол № 1, т. 3, ДЗО-4 от 13.01.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 



Приложение към Решение №3 от 30.01.2017 г. 

КАЛЕНДАР ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ И ИЗЯВИ ПРЕЗ 2017 г. 
В ОБЩИНА ДЕВИН 

 
 

 
 

ДАТА 

 
 

МЯСТО 

 
 

КУЛТУРНА ПРОЯВА 
 

 
 

ОРГАНИЗАТОР/И 

 
СРЕДСТВА  

ОТ ОБЩИНСКИ 
БЮДЖЕТ 2017 г. 

 

м. 01. 2017 г. 
Читалище-с.Беден 
Читалище-с.Триград 
Читалище-.Лясково 

Битова вечер на тема: "Зима край 
огнището"- песни, приказки, 
легенди и предания от моето село 
 

Народно читалище-Беден 
Народно читалище-Триград        
Народно читалище  - Лясково 

 

06.01.2017 г. СУ „Хр. Ботев” -гр.Девин 
ОУ „Хр.Ботев” -с.Лясково 

Отбелязване на 168-та годишнина 
от рождението на Христо Ботев 

СУ „Хр. Ботев” гр.Девин 
ОУ „Хр.Ботев” с.Лясково 

 

06.01.2017 г. 
Читалище-с.Селча 

 
Читалище-гр.Девин 

1.Изложба на литература по 
случай 168- та годишнина от 
рождението на Христо Ботев 
2. С поезията на Ботев – среща на 
жените от клуб „Девина” 

Народно читалище-Селча 
 

Народно читалище – гр.Девин 

 

21.01.2017 г. Община Девин Празнуване на Бабин ден  Народните читалища в 
общината 

 

27.01.2017 г. Читалище-с.Триград 

295 години от рождението на 
Паисий Хилендарски и 255 години 
от написването на „История 
славянобългарска” 
 

Народно читалище - Триград 

 

31.01.2017 г. Читалище-гр.Девин 

„Красотата на зимата” – Зимата 
през погледа на децата – изложба, 
рецитал 
 

Народно читалище – Девин и 
Общински детски комплекс - 

Девин 

 
50 

14.02.2017 г. 
 

Читалище-с.Гьоврен 
„Любовта в литературата” – 
отбелязване Деня на влюбените 
 

Народно читалище - Гьоврен 
 

19.02.2017 г.  

 
Община Девин 

 
 

Градска библиотека 
гр.Девин 

1.Отбелязване на 144-
годишнината от обесването на 
Васил Левски 
 
2.„Апостолът на свободата”  - 
презентация и рецитал посветен 
на  Васил Левски  
 

Народните читалища в 
община 

 
 

Градска библиотека 
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Приложение към Решение №3 от 30.01.2017 г. 

28.02. 2017 г. 

 
Община Девин 

Мартеницата – най-българската 
традиция – изложба и изложба 
базар с благотворителна цел 
 

 
Читалищата в община Девин 

 

 
 

м.02. 2017 г. 

 
Читалище 

с.Стоманово 

„Български шевици и плетене на 
една кука" - съхраняване на 
традиционни занаяти и обичаи 
 

Народно читалище - 
Стоманово 

 

20.02.2017 г. 
 
 

с.Осиково 

Кукерски празник "Мечкяри" в 
с.Осиково 
 

 
Народно читалище-Осиково 

 

01.03.2017     

 
Община Девин 

 
Читалище-Девин 

Ден на самодееца: 
1.Концертни програми на 
самодейци от читалищата 
2.Вечер посветена на 
любителското художествено 
творчество 
 

Читалищата в община Девин 
 

Народно читалище-гр.Девин 

 
 

900 

 03.03.2017 г. 

 
 

Община Девин 

Честване на 3-ти март - 
Национален празник на 
Република България 
1. Тържествен концерт и заря 
2.Чествания по населени места 
 

Община Девин  
и читалищата в общината 

 
 

2500 

08.03.2017 г. 

 
Читалище - Девин 

1.Вечер посветена на жената - 
среща на жените от  АРТ клуб 
"Девина" 
2.Празничен концерт „Подарък за 
мама” 
 

Народно читалище-гр.Девин 
 

Общински детски комплекс-
гр.Девин 

 
 

150 

14.03.2017 г. 
 

Община Девин 
Възпроизвеждане на обичая – 
„Палене на стара Марта” 
 

Читалищата в Община Девин 
 

21.03.2017 г. 
 

Читалище 
с.Гьоврен 

Световен ден на книгата – 
литературно четене 
 

Народно читалище-с.Гьоврен 
 

 

25.03.2017 г. 

 
Община Девин 

 
Отбелязване "Часът на Земята" 
 
 

Община Девин  
и читалищата в общината 

 
 

01.04.2017 г. 

 
Община Девин Ден на шегата - празник за малки и 

големи 
 

 
Народните читалища в 

общината 
 

 

 2 



Приложение към Решение №3 от 30.01.2017 г. 

03-09.04.2017 г. 

 
 
 

Община Девин 

Седмица на гората 
- поход с ученици до местността 
"Вълчи камък"   
-залесяване на общински гори 
-конкурс за рисунка, фотография, 
есе и стихотворения за гората 
-концерт на самодейци от 
общината 

Община Девин 

 
 
 
 

22.04. 2017 г. 

Средно училище 
“Хр.Ботев”-гр.Девин, 

Общински детски комплекс-
гр.Девин и Народно 
читалище-с.Гьоврен 

Международен ден на Земята –
изложба от природни материали 
 

Средно училище “Хр.Ботев”-
гр.Девин, Общински детски 
комплекс-гр.Девин и Народно 

читалище-с.Гьоврен 
 

 

08-17.04.2017 г.  
Община Девин 

Изложба на великденски яйца 
 

Народните читалища в 
общината 

 

24-28.04.2017 г. 

 
 

Община Девин 

Седмица на детската книга – 
изложби на книги,   детски рисунки,  
викторини, среща с писатели. 
Ревю на приказни герои 
представено от деца читатели 

Народните читалища, 
училища и Общински детски 

комплекс – Девин 

 
 
 

м.04. 2017 г. 
 

гр.Девин 
Организиране на общински етап на 
Международен конкурс за детска 
рисунка „С очите си видях бедата” 

Община Девин 
 

100 

05.05.2017 г.  
 

ПГЕ „А.С.Попов” - гр.Девин 
Честване на патронен празник и 
40-годишен юбилей на ПГЕ 
„А.С.Попов” 

ПГЕ „А.С.Попов” – гр.Девин 
 

300 

06.05.2017 г. 

 
гр. Девин Гергьовден – общоградски празник 

Община Девин, Народните 
читалища в общината и 

Общински детски комплекс-
Девин 

 
1300 

06.05.2017 г. 

 
 

с.Грохотно 
 

с.Гьоврен 

Представяне на обичай “Хъдерлез” 

 
Народно читалище – 

с.Грохотно  
 

Народно читалище-с.Гьоврен 
 

 

06.05.2017 г.  
с. Брезе Празник на с. Брезе Кметство и НЧ - с.Брезе 

 
1000 

м.05.2017 г. 

 
Читалище – гр.Девин 

Пленер с участниците в кръжока 
по изобразително изкуство на тема 
„Българската възрожденска 
архитектура” и организиране на 
изложба 
 

Народно читалище – гр.Девин 

 

 3 



Приложение към Решение №3 от 30.01.2017 г. 

09.05.2017 г. 
 

Община Девин 
Ден на ученическото 
самоуправление 
 

Средно училище “Хр.Ботев” и 
Община Девин 

 

13.05.2017 г.  
 

с.Грохотно Празник на с.Грохотно Кметство и НЧ – с.Грохотно 
 

1000 
 

18.05.2017 г. 

 
 

Читалище – гр.Девин 

 - Среща на изявени читалищни и 
културни дейци от град Девин с 
писател, член на Съюза на 
българските писатели по случай 
Деня на славянската писменост и 
българската култура 

Народно читалище – гр.Девин 

 
 
 
 

18-24.05.2017 г. 
 

Градска библиотека – 
гр.Девин 

Представяне на книгата „Разкази 
от живота” на писателя Емил 
Енчев 

Община Девин 
 

100 

 24.05.2017 г. 

 
 

гр. Девин 

Ден на българската просвета и 
култура и на славянската 
писменост 
- Празничен концерт 
- изпращане на абитуриенти от 
випуск 2016/2017 г. От СУ “Христо 
Ботев” и ПГЕ “А. С. Попов” 

Община Девин 

 
 

1200 

24.05.2017 г. 

 
 

гр. Девин, кв. Настан 

- Патронен празник  на ОУ 
"Св.Св.Кирил и Методий" - 
кв.Настан и празник на кв.Настан  
 

ОУ-Настан , НЧ-Настан и       
ОДК-Девин и Община Девин 

 

 
2000 

24.05.2017 г. 
 

с.Грохотно 
Конкурс на тема “Почитател на 
книгата” 
 

Народно читалище – Грохотно 
 

01.06.2017 г. 
 
 

 
 

гр.Девин 
 

Ден на детето 
- Викторина и весели състезания, 
изложба на тема “Творя и уча в 
ОДК” и конкурс 

Община Девин, Народни 
читалища, Детски грпадини, 
Общински детски комллекс-

Девин  
 

 
 

1000 

 
02.06.2017 г. 

 
 

 
с.Лясково Рецитал – Незабравимият герой  

Христо Ботев Нарочно читалище-с.Лясково 

 

03.06.2017 г. 
 

 
с.Лясково 

75-годишен юбилей на Народно 
читалище „Просвета-1942” 
с.Лясково 

Нарочно читалище-с.Лясково 
 
 

03.06.2017 г. 
 

с. Беден Празник на с.Беден 
 

Кметство и НЧ - с.Беден        
 

 
1000 

 4 
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05.06.2017 г. 
 

гр.Девин 
Световен ден на околната среда – 
беседа и поход сред природата 
 

Общински детски комплекс – 
Девин  

 

17.06.2017 г. 
                         

гр.Девин 
Четвърти  фолклорен танцов 
фестивал „Девин Денс Фест” 
 

Община Девин и Девин Денс 
клуб 

 
3600 

24.06.2017 г. 

 
Читалище – гр.Девин 

Празнуване на “Еньовден” – 
обичай с наричане на китките и 
представяне на билки и продукти 
от билки  
 

Народно читалище-Девин 

 
 

150 

08.07.2017 г. 

 
Читалище – гр.Девин 

Изложба „Българската шевица – 
майсторство и красота” – изложба 
на българска народна бродерия, 
плетива, тъкани, гоблени и др. 
 

Народно читалище-Девин 

 
 
 

м. 07.2017 г.  
гр.Девин Руска вечер с гостуващ ансамбъл Община Девин 600 

М.07.20174 г. 
 

Община Девин 
Моето лято в библиотеката – 
Лятна занималня 
 

Народни читалища в 
общината 

 

22.07.2017 г. 

 
гр.Девин 

Празник на пъстървата – 
състезание по риболов, номинация 
за рицар на пъстървата 
 

Община Девин 

 
 

500 

29.07.2017 г. 

 
 

с.Триград 
 

“Орфически мистерии 2017” и 
празник на с. Триград, с.Жребево и 
с.Кестен 

Туристическо дружество 
„Орфей-1970”- гр.Девин, 

Кметство – с.Триград, Кестен, 
Жребево и Народно читалище 

– с.Триград 

 
 

2000 

м.07.2017 г. 

 Участие на кръжочниците от 
групите по Народни танци и 
Гайди в Национални фолклорни 
фестивали . 

Център за подкрепа за 
личностно развитие – ОДК, 

гр. Девин  

 
 

500 

05.08.2017г. 
 

с.Селча 
 
Празник на с. Селча 
 

Кметство и НЧ – с.Селча 
 

1000 

05.08.2017 г. 
 

с.Осиково 
 
Празник на с.Осиково 
 

Кметство и НЧ – с.Осиково 
 

1000 

07.08.2017 г. 
 

с.Триград 
Възпроизвеждане на обичая 
„Среде лято” 
 

Народно читалище – 
с.Триград 
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10.08.2017 г. 

 
 

гр. Девин 

Представяне на книгата „Да дариш 
криле и корени” – неразказани 
истории на Елена Якимова и част 
от живописното й творчеството, 
намерило място в самата книга 
 

Община Девин 

 
 
 

100 

12.08.2017 г. 
 

с.Чуреково 
 
Празник на с.Чуреково 
 

Кметство с.Чуреково 
 

200 

11-13.08.2017 г. 
 

гр.Девин 
Празник на град Девин и 
минералната вода 
 

Община Девин 
 

7250 

м.08.2017 г 

 Участие на кръжочниците от 
групите по Народни танци и 
Гайди в Национални фолклорни 
фестивали  

Център за подкрепа за 
личностно развитие – ОДК, 

гр. Девин 

 
 

500 

19.08.2017 г.  
с.Лясково Празник на с.Лясково Кметство и НЧ – с.Лясково  

1000 

21-27.08.2017 г. 

 
 

гр.Девин 

Седмица на водата 
- турнир по плуване 
- изработване на брошура за 
качествата на водата 
-концерт 
 

Община Девин 

 
 

400 

26.08.2017 г.  
с.Стоманево Празник на с.Стоманево Кметство и НЧ – с.Стоманево  

800 

26.08.2017 г. 
 

с.Михалково Празник на с.Михалково Кметство и НЧ – с.Михалково 
 

800 
 

м.08.2017 г. 

 
Община Девин 

Участие в  Национални и 
Международни събори и 
фестивали на самодейците от 
читалищата в Община Девин 
 

Народните читалища в 
общината 

 
 

3000 

06.09.2017 г. 
 

Община Девин 
Отбелязване деня на  
Съединението на България 
 

Община Девин и Народните 
читалища в общината 

 
 

15.09.2017 г. 
 

Община Девин и училищата 
в общината 

Първи учебен ден 
 

 
Училищата в община Девин 

 
 

22.09.2017 г. 
 

Община Девин Отбелязване Деня на 
Независимостта на България 

 
Община Девин и Народните 

читалища в общината 
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23.09.2017 г. 
 

с.Гьоврен 
 
Празник на с.Гьоврен 
 

 
Кметство и НЧ – с.Гьоврен 

 
1000 

01.10.2017 г. 

 
 

Читалище-с.Триград 
 
 

Читалище-.с.Грохотно

Отбелязване деня на възрастните 
хора, празнуване на златни 
сватби, посещение на 
дълголетници 

 
 

Народно читалище-Триград    
 
 

Народно читалище  - Грохотно

 
 

06.10.2017 г. 
 

 
Музейна сбирка – гр.Девин 

Девин и Балканската война – 
презентация пред ученици от 
СУ”Христо Ботев” и изложба на 
снимки и документи 
 

 
Народно читалище-гр.Девин 

 

 
08.10.2017 г. 

 
гр.Девин 

105 години от освобождението на 
град Девин  
- тържествена заря проверка 
- празничен концерт 
 

 
Община Девин 

 
3000 

24.10.2017 г. 

 
Музейна сбирка – гр.Девин 

„Есенни листа” – поетично-
музикална вечер посветена на 
творчесвото на местни автори и 
самодейни групи 
 

 
 

Народно читалище-гр.Девин 

 
 
 

01.11.2017 г. 

 
 
 

Библиотека при Народно 
читалище-гр.Девин 

 
 
 

Ден на народните будители: 
-Среща с писатели, поети и 
учители; 
-Да опознаем българските 
будители – представяне на 
ученически презентации пред 
техните съученици 
 

 
 

Народно читалище-гр.Девин 

 
 

500 

15.11.2017 г. 
 

 
с.Триград 

Вечер посветена на ръчното 
плетиво 

Народно читалище - с.Триград  
 

30.11.2017 г. 
 

с.Триград 
190 години от рождението на 
Петко Р.Славейков – презентация 
за живота и творчеството му 

 
Народно читалище - с.Триград

 

м.11.2017 г.  
с.Гьоврен Ден на моето семейство Народно читалище - с.Гьоврен  

03.12.2017 г.  
с.Триград 

Организиране празник за хората в 
неравностойно положение 

Народно читалище - с.Триград  

6-15.12.2017 г. 
 

гр.Девин 
 
Запалване на коледната елха 
 

 
Община Девин 

 
150 
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12.12.2017 г. 

 
Община Девин 

Изложба  на картички, рисунки, 
сурвачки, украса за елха и др. 
посветени на зимата, Коледните и 
Новогодишни празници и обичаи 

Народните читалища, училища 
и Общински детски комплекс - 

Девин 

 
 
 

21.12.2017 г. 
 

 
 
 
 

гр.Девин 
Благотворителен коледен базар 

 
 
 

СУ „Христо Ботев” – гр.Девин 
 

ЦПЛР-ОДК, гр.Девин 
 

 
 
 
 

21-24.12.2017 г. 
 

гр.Девин 
Конкурс за Коледно-Новогодишна 
украса /вътрешна и външна/ 
 

 
Община Девин 

 
 

 
 

м.12.2017 г. 

 
 

Община Девин 

Коледни и новогодишни 
празници: 

- Празничен Коледен концерт 
- Дефилаж на Дядо Коледа с 
каручка из улиците на град Девин 
- Дефилаж на Коледарска група 
- Коледни и новогодишни 
тържества по населени места 
- Посрещане на Новата 2017 
година 
 

 
 

Община Девин, Народните 
читалища, училища и 

Общински детски комплекс - 
Девин 

 
 
 

2350 

    
ОБЩО: 

 
43000 

  
 
 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

от 30.01.2017 г. 

 

Приемане „Програма за разпореждане и управление на общинската 

собственост на община Девин за 2017 г.” 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема „Програма за разпореждане и управление на общинската 

собственост на община Девин за 2017 г. ” 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.01.2017 г., Протокол № 1, т. 4, ДЗО-9 от 23.01.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017г. ОБЩИНА 
ДЕВИН  

І.ПРОДАЖБА 
№ ИМОТ ПЛОЩ ОПИСАНИЕ Прогнозна цена 
1. УПИ – IV, кв. 134, , гр. Девин  640 кв.м. за жилищно строителство 4 200 
2. УПИ - VII, кв. 139 , гр. Девин 380 кв.м. за жилищно строителство 4 000 
3. УПИ - VIII, кв. 139 , гр. Девин 360 кв.м. за жилищно строителство 3 800 
4. УПИ – I, кв.2, с.Гьоврен 550 кв.м. за жилищно строителство 4 000 
5. УПИ – VІІІ,кв.2, с.Гьоврен 550 кв.м. за жилищно строителство 4 000 
6. УПИ – VІ,кв.5, с.Гьоврен 480 кв.м. за жилищно строителство 3 800 
7. УПИ – VІІ,кв.5, с.Гьоврен 620 кв.м. за жилищно строителство 4 500 
8. УПИ – VІІІ,кв.5, с.Гьоврен 670 кв.м. за жилищно строителство 5 000 
9. УПИ – Х,кв.5, с.Гьоврен 630 кв.м. за жилищно строителство 4 800 

10. УПИ – ХІІ,кв.5, с.Гьоврен 620 кв.м. за жилищно строителство 4 800 
11. УПИ – ХІІІ,кв.5, с.Гьоврен 640 кв.м. за жилищно строителство 4 800 
12. УПИ – ІІ, кв.6, с.Гьоврен 780 кв.м. за жилищно строителство 5 500 
13. УПИ – ІІІ, кв.6, с.Гьоврен 580 кв.м. за жилищно строителство 4 200 
14. УПИ – ХІІ, кв.14, с.Гьоврен 575 кв.м. за жилищно строителство 4 800 
15. УПИ – ХІІІ, кв.14, с.Гьоврен 610 кв.м. за жилищно строителство 4 800 
16. УПИ-ХХІХ, кв.2 с.Триград 700 кв.м. Незастроен парцел 4000 
17. УПИ-VІ, кв.1 с.Стоманево 580кв.м. Незастроен парцел 3 600 

18. УПИ-ІV,кв.21 с.Грохотно 407кв.м. Незастроен парцел 3 000 
19. УПИ-ІІІ,кв.21 с.Грохотно 550кв.м. Незастроен парцел 4 500 
20. УПИ-ІІ,кв.21 с.Грохотно 490кв.м. Незастроен парцел 4 000 
21. УПИ-І,кв.21 с.Грохотно 435кв.м. Незастроен парцел 3 800 
24. УПИ-VІ,кв.131 

гр.Девин,кв.Настан 
240 кв.м. Незастроен парцел 4 500 

25. Триград, с гаражни клетки 501. 
568,564,565,5661567,568,569 иr 570 

20кв.м. 
всяка 

Незастроен парцел за 
гаражи 

3 500 

26. с.Гьоврен ,УПИ-ХVІІІ, кв.1 за 1бр.гаражни 
клетки 

18кв.м. Незастроен парцел за 
гаражи 

250 

27. УПИ-ХХІІ, кв.48 по ПУП на гр.Девин 520кв.м. незастроен жилищен 
парцел 

4 000 

 28. УПИ-ХХІ, кв.48 по ПУП на гр.Девин 614 незастроен жилищен 
парцел 

4 500 

29. УПИ-ІV,кв.137 гр.Девин 589 Незастроен парцел 6000 
30. УПИ-ІІ,кв.137 гр.Девин 575 Незастроен парцел 6000 
31. УПИ-ІІІ,кв.137 гр.Девин 566 Незастроен парцел 6000 
32. УПИ-LІ,кв.55 гр.Девин 430 Незастроен парцел 5000 
33. УПИ VII, кв.18 по ПУП на с. Лясково и 

сграда в строеж магазин застроена площ 53 
кв.м.   

480 кв.м. застроен парцел 2000 

 
            

         136 450  лв.  
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ІІ.ЗАМЯНА И ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 
 

№ ИМОТ ПЛОЩ ОПИСАНИЕ Прогнозна цена 
3. Част от имот 20465.504.5062 

гр.Девин 
206 кв.м. Незастроен имот 8652 лв. 

            8 652 лв.  
 

ІІІ.ОПС 
 

№ ИМОТ ПЛОЩ ОПИСАНИЕ Прогнозна цена 
1. УПИ-ІV,кв.9 с.Лясково 670 кв.м.  Незастроен парцел 1300 
2. УПИ-І,кв.21 с.Грохотно 435 кв.м. Незастроен парцел 1000 
3. УПИ-ІІ,кв.21 с.Грохотно 490 кв.м. Незастроен парцел 1200 
4. УПИ-ІІІ,кв.21 с.Грохотно 550 кв.м. Незастроен парцел 1300 
5. УПИ-ХІ, кв.155, гр.Девин 240 кв.м. Незастроен парцел 2900 
6. УПИ- ХVІІІ, кв.48 гр.Девин 457 кв.м. Незастроен парцел 2733 
7. Зем.имот № 006001,с.Михалково 58 кв.м. За ел.стълб 1428 лв. 
8. Зем.имот № 002285,с.Селча 58 кв.м. За ел.стълб 1428 лв. 
7. Зем.имот № 005043,с.Селча 58 кв.м. За ел.стълб 1428 лв. 
7. Зем.имот № 005206,с.Селча 58 кв.м. За ел.стълб 1428 лв. 

     
        16 145 лв.  

ІV.НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ 

№ Наименование на обекта описание Кв.м. Първоначален 
месечен наем  лв. 

1. Склад и работилница на 
ул.”Явор”, гр.Девин 

Приземен етаж на 
общежитие на ул.”Явор” №1, 
попадащо в УПИ ІІ, кв.58 

55 
57 

49.50 
102.60 

2. Помещение с.Кестен За млекопункт 6 7.80 
3. Помещение –ул.Граничар, 

гр.Девин 
Гараж на ул.”Граничар”  18 32.40 

4. Здр.служба-с.Лясково Лекарски кабинет 
Зъболекарски кабинет 

20 
32 

3.60 
4.80 

5. Здр.служба-с.Осиково Лекарски кабинет 20 3.60 
6. Здр.служба-с.Михалково Зъболекарски кабинет 

Лекарски кабинет 
27 
60 

10.80 

7. Здр.служба-с.Грохотно Лекарски кабинет 
Зъболекарски кабинет 

40 
16 

3.60 
2.88 

8. Здр.служба-с.Гьоврен Лекарски кабинет 
Зъболекарски кабинет 

36 
24 

7.56 
5.04 

9. Здр.служба-с.Триград Лекарски кабинет 
Зъболекарски кабинет 

40 
20 

3.60 
3.60 

10. Здр.служба-с.Селча Лекарски кабинет 40 7.20 
11. Бивш гарнизонен бар, 

гр.Девин 
Игрална спортна зала 122.50 220.5 

12. Помещение , гр.Девин Бивш военно приемателен 
пункт 

8 7.05 

13. Помещение – дом на 
културата гр.Девин 

Първи етаж – помещение 
Приземен етаж-помещение 

78 
85 

452.40 
127.50 

14. Помещение в кметство  
с. Гьоврен 

Офис 12 15.60 

15. Столова в ОУ-кв.Настан  Столова 40 40 
16. Помещение ОУ-с.Грохотно Лавка 18 14.40 
17. Помещение №2 и 3, ІІ-ри 

етаж в Здравна служба 
с.Гьоврен 

Офиси 22 
20 

24.20 
24.00 
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18. Помещение в казармен 
район,гр.Девин 

Склад 63 56.70 

19. Част от бивш стол СОУ 
гр.Девин 

Сладкарница 
Сладкарница 

58 
82 

58 
82 

20. Помещение в ОУ с.Триград 
 

Сладкарница 40 32 

21. Помещение в ОУ 
с.Лясково 

Сладкарница 25 20 

22. Терен в кв. 64 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

6 6.60 

23. Терен в кв.63, гр.Девин За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

9 10.80 

24. Терен   - ул. Родопи 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

25 27.50 

25. Терен – ул.”Родопи”, 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

8.25 9.08 

26. Терен в кв.154, гр.Девин За поставяне на павилион за 
Агроаптека 

20 22 

27. Терен – ул. Родопи 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

15 16.50 

28. Терен – ул.К.Ванчева, 
гр.Девин 

За поставяне на павилион 5 5.50 

29. Терен – ул.Родопи 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

6 6.60 

30. Терен в кв.75, Гр.Девин 
 

Работилница 25 11.45 

31. Терен – ул.Освобождение 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

9 8.10 

32. Терен – ул.Освобождение 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

10 9 

33. Терен – ул.Родопи 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

20 22 

34. Терен – ул. Родопи 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

15 16.50 

35. Терен – ул.В.Левски 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

8 7.20 

36. Терен – с.Лясково 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

30 21 

37. Терен – с.Лясково 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

8 5.60 

38. Терен – ул.Освобождение, 
Гр.Девин 

 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

12 10.80 

39. Терен – ул.Освобождение, 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

18 16.20 

40. Терен – ул. Явор За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

88 96.80 

41. Терен – ул.Освобождение 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

9 7.20 

42. Терен – ул.Освобождение 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

9 7.20 

43. Терен – ул.Родопи 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

20 22 

44. Терен – с.Триград 
 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

17.5 12.25 

45. Терен – ул.Освобождение, 
гр.Девин 

Български спортен 
тотализатор 

15 43.50 

46. Терен- гр.Девин Български пощи 16 46.40 
47 Терен в гр.Девин, кв.41 За поставяне на павилион за 2,5 3 
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продажба на вестници 
48. Терен – ул.Освобождение 

Гр.Девин 
За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

20 18 

49. Терен – с.Триград 
 
 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

16 11.20 

50. Терен – с. Гьоврен 
 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

18 12.60 

51. Терен – с.Селча 
 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

33 6.60 

52. Терен – с.Триград 
 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

20 14 

53. Терен – гр.Девин 
 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

25 27.50 

54. Терен – кв. Настан За временна септична яма 6 2.10 
55. Терен – с. Гьоврен 

 
За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

10 7 

56. Терен – кв. Настан 
гр.Девин 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

12 9.60 

57. Терен – гр. Девин 
 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

3 2.40 

58 Терен – кв.Настан, кв.140 
гр.Девин 

За поставяне на термопанел 
за съхранение на зеленчуци 

5 4 

59. Бл. Д-3, ап.10, гр.Девин За жилищни нужди 38.47 0.60лв за кв.м. 
60. Бл. Д -3, ап. 6, гр.Девин За жилищни нужди 35.21 - 
61. Бл. Д -3, ап. 40, гр.Девин За жилищни нужди 33.70 - 
62. Бл. Д -5, ап. 18, гр.Девин За жилищни нужди 38.70 - 
63. Бл. Д -5, ап. 19, гр.Девин За жилищни нужди 43 - 
64. Бл. Д -5, ап. 14, гр.Девин За жилищни нужди 37.80 - 
65. Бл. Д -5, ап. 1, гр.Девин За жилищни нужди 76.40 - 
66. Бл. Д -4, ап. 20, гр.Девин За жилищни нужди 53.30 - 
67. Бл. К – 1, ап.4, гр.Девин За жилищни нужди 52.07 - 
68. Бл.”Подвис”, ап.4  

с.Триград 
За жилищни нужди 51 0.40 за кв.м.  

69. Бл.”Подвис”, ап.7  
с.Триград 

За жилищни нужди 38.24 - 

70. Бл.”Подвис”, ап.5  
с.Триград 

За жилищни нужди 61.80 - 

71. Бл. „Светлина” ап. 1 с. 
Гьоврен 

За жилищни нужди 65 0.40 за кв.м. 

72. Бл. „Светлина” ап. 2 с. 
Гьоврен 

За жилищни нужди 65 0.40 за кв.м. 

73. Бл. „Здравец”, ап. 8, ул. Ал. 
Костов, гр. Девин 

За жилищни нужди 56.60 0.60 за кв.м. 

74. Бл. 1, ап.4, казармен район, 
гр. Девин 

За жилищни нужди 45 0.60 за кв.м. 

75. Бл. Д -5, ап. 33, гр.Девин За жилищни нужди 53.30 0.60 за кв.м. 
76. Бл.К-2, ап.25,гр.Девин За жилищни нужди 71.40 - 
77. Бл. Д -5, ап. 35, гр.Девин За жилищни нужди 53.85 - 
78. Бл.”Подвис”, ап.9 с. 

Триград 
 

За жилищни нужди 62 0.40 за кв.м. 

79. Терен – с.Лясково За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

8 5.60 

80. Бл.1, ап.1 в казармен район, 
гр.Девин 

За жилищни нужди 52 0.60 

81. Бл.1, ап.2 в казармен район 
Гр.Девин 

За жилищни нужди 52 0.60 

82. Терен в община Девин и За поставяне на 2 9.40 
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бивш щаб 2бр. самопродаващи машини 
83. Терен – с.Лясково За поставяне на павилион за 

търговска дейност 
4 2.80 

84. Терен – с.Лясково За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

8 5.60 

85. Терен – с.Михалково За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

4 2.80 

86.         Паркинг Девин –кв.62  35 бр.места 1036.80 
87.         Паркинг Девин кв.154  18 бр.места 378 
88.          Паркинг Девин  кв.154  17 бр.места 356.40 
89. Помещение в бивша 

Здравна служба с.Беден  
 44 35.20 

90. Общинска обществена 
тоалетна, гр.Девин 

 69 124.20 

91. Приземен етаж в кметство 
с.Жребово 

За млекопункт 32 32 

92. Бивш стол на ОбА в  дом на 
културата гр.Девин 
 
 

За нощен бар  250 1980.60 

93. Общинско общежитие на 
ул.”Явор” – ет.І – 11 бр. 
стаи, гр.Девин 

За жилищни нужди 187 0.60 за кв.м. 

94. Общинско общежитие на 
ул.”Явор” – ет.ІІ– 11 бр. 
стаи, гр.Девин 

За жилищни нужди 187 0.60 за кв.м. 

95. Общинско общежитие на 
ул.”Явор” – ет.ІІI– 8 бр. 
стаи, гр.Девин 

За жилищни нужди 136 0.60 за кв.м. 

96. Общинско общежитие на 
ул.”Явор” – ет.ІІI– ст. 308 и 
309, гр.Девин 

Помещения за зъболекарски 
кабинет 

34 2.30 за кв.м 

97. Общинско общежитие на 
ул.”Явор” – ет.ІI– ст. 206 и 
ет.III – ст.307, гр.Девин 

Помещения за безвъзмездно 
ползване  

34 безвъзмездно 

98. Помещение за гараж   в 
УПИ-ІІІ,5В. 65, гр.Девин 

За гараж 18  32.40 

99. Сладкарница 
СОУ”Хр.Ботев”, гр.Девин 

сладкарница 86 86 

100. Помещение ОУ»Иван 
Вазов» с.Триград 

стая 40 20 

101. Помещение   в УПИ-ІІІ, 
5В. 65, гр.Девин 

 склад 16 28.80 

102. Терен УПИ-І,5В.8 
с.Осиково 
петно№1 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

18 10.80 

109. Терен УПИ-І,5В.8 
с.Осиково 
петно№2 

За поставяне на павилион за 
търговска дейност 

18 10.80 

110. Обор 
м. Петковица ,с.Беден 

За селскостопанска дейност  Битовка 55 
Обор 351 

230 

120. Помещение приземен етаж 
кметство Осиково 

Магазин  
склад 

52 
20 

62.00 

121. Стаи № 1 до №7 и зона 11 , 
ет.ІІ-ри  в сграда  с иден. 
20465.504.1030.3 гр.Девин 

За офиси Агенция по 
заетоста 

173 кв.м. безвъзмездно 

122. Стаи № 1 до №3 , ет.ІІ-ри  в 
сграда  с иден. 20465 
.504.1030.3 гр.Девин 

За офиси ОСЗГ  кв.м. безвъзмездно 
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123. Стаи № 2 до №8, ет.І-ри  в 
сграда  с иден. 20465 
.504.1030.3 гр.Девин 

За офиси социални дейности 225 кв.м. безвъзмездно 

124. Стаи № 3 и 4, ет.ІІ- ри  в 
сграда  с иден. 20465 
.502.287.1  гр.Девин 

За офиси пробация 32.6 кв.м. безвъзмездно 

125. Стая №10 и част от коридор   
ет.ІІ- ри  в сграда  с иден. 
20465 .502.287.1  гр.Девин 

За офиси пенсионери 50.50 кв.м. 30.30лв. 

126. Селскостопанска сграда  
с.Кестен, м.Поюклиев гроб 

За обор и сеновал 161 кв.м. 
Два етажа 

128.80лв. 

127. Помещение стая на пастира 
В сграда 20465.501.1573.1 

За битовка 33 51.15лв. 

128. Ста №7,8 и 9    ет.ІІ- ри  в 
сграда  с иден. 20465 
.502.287.1  гр.Девин 

За офиси 63  кв.м. 270лв. 

129. Стая № 310 , ет.ІІІ-ри  в 
сграда  с иден. 20465 
.504.848.1 гр.Девин 

За социални дейности БЧК 17 кв.м. 8.50лв. 

130. Помещение в СУ”Хр. 
Ботев” гр. Девин 

Зъболекарски кабинет 14 кв.м. 28.00 

131. Временни сглобяеми 
жилищни постройки 
Къща № 3 и Къща № 4 
8 бр. апартаменти общо 

За жилищни нужди 160 кв.м. безвъзмездно 

132. Временни сглобяеми 
жилищни постройки 
Къща № 1 и Къща № 2 
8 бр. апартаменти 

За жилищни нужди 160 кв.м. 0.60 за кв.м 

133. Стая № 1 в Админ. сграда 
на ул.”В.Левски” №1  

 28 кв.м. безвъзмездно 

134. Стая № 7, ет. 3 в Админ. 
сграда на   ул. „В.Левски”  
№ 1,ет. 3 

За офис РЗИ 33.50 кв.м безвъзмездно 

135. Стая № 4 в Админ. сграда 
на ул. „В.Левски”  №1, 
 ет.3 

За офис НАП 17 кв.м. безвъзмездно 

136. 1-ви етаж от сграда към 
МБАЛ – Девин  

За ЦСМП 94кв.м. безвъзмездно 

137. Стая № 1 и 1 А ,ет.3 в 
Админ. сграда на ул. 
„В.Левски” № 1  

За офис НОИ 28 кв.м. безвъзмездно 

138. Стая № 2 и № 3 на ет. 2 в 
Дом на културата  

За ОД МВР 30 кв.м. безвъзмездно 

139. Стая № 1, ет. 2 в Дом на 
културата, гр. Девин  

За МКБППМН-Девин 16 кв.м. безвъзмездно 

140. Терен част от имот УПИ 
VIII, кв 36 по плана на  гр. 
Девин попадащ в имот с 
идент.№20465.502.5029 
 
 
 

За поставяне на 
преместваема маса за 
търговия със сувенири 

2 кв.м. 2.20  

141. Терен в гр.Девин попадащ в 
имот с идент. № 
20465.502.1441 

За поставяне на павилион за 
вестници 

3 кв.м. 1.50 

142. Терен с площ 15 кв.м. в 
гр.Девин попадащ в имот с 
идент.№ 20465.502.5020  

За поставяне на павилион 
зеленчуци 

15 кв.м. 16.50 
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145. УПИ- 1, кв.12 по ПУП на с.Брезе 
ведно със застроената масивна 
сграда на два етажа и изби  

За социални  дейности 2250кв.м. 
 

428.70кв.м. 

             500 

146. УПИ- ХV, кв.25 по ПУП на 
с.Брезе ведно със застроените : 
масивна сграда на два етажа и 
изби;двуетажна сграда и изби  

За социални дейности 2800кв.м. 
 

350кв.м.  
253кв.м. 

             400 

 
143. Терен в гр.Девин, 

кв.Настан, попадащ в имот с 
идент. № 20465.506.608 

За поставяне на павилион за 
плодове и зеленчуци 

5 кв.м. 4.00 

144. Терен с площ 3 кв.м. в 
гр.Девин попадащ в имот с 
един.№20465.502.5029 

За витрина за продажба на 
сладолед 

3 кв.м 4.20 

 
 
  
 

Очакван годишен приход от наем:  97 164лв. 
 
 

V.ПРИДОБИВАНЕ 
№ ИМОТ ПЛОЩ ОПИСАНИЕ лв. 
1.  За ул.Руен и терен за озеленяване гр.Девин 

имоти  
 

270 в.м. Незастроени  11 000лв. 

2. Гробищен парк с.Беден 2600 кв.м. Нива                 2300лв. 
 Общо                          14 300лв. 

 
 

Прогнозна цена на предлаганите за  продажби имоти в  
това число по чл.35, ал.3 от ЗОС   136 450 лв.  
 
Очаквани приходи от продажби  33  % от прогнозните  45 000 лв. 
 
 
Прогнозни цени на приходите от ОПС  16 145 лв.  
Очаквани приходи от ОПС 37% лв. от прогнозните   6 000лв. 
 
Прогнози цени на имоти за замяна  и ликвидиране на съсобственост     8 652лв.  
Очаквани приходи от замени и ликв.съсобственост 100%от прогнозните  лв. 

 
Очаквани приходи от наем на общински имоти – 107 954 лв. х 48.52% 52 379лв. 

 
Общо приходи от програмата  -   112 031лв. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

от 30.01.2017 г. 

 

Приемане на бюджета на община Девин за 2017 година 
 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 

от ЗМСМА и чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публични финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., ПМС №374 от 22 декември 2016 г. за 

изпълнението на  държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Наредба за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема бюджета на община Девин за 2017 година в размер на 10 502 668 лева, 

както следва: 

 

1.1 Всичко приходи  10 502 668 

1.1.1  Приходи за делегирани от държавата дейности 

 (приложение №1) 

 

4 444 512 

1.1.1.1 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 0 

1.1.1.2 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 4 081 394 

1.1.1.3 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети  

 

-15 373 

1.1.1.4 Трансфери между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз 

     -12 897 

1.1.1.5 Преходен остатък от 2016 год. в лева съгл. приложение №5 378 491 

1.1.1.5 Преходен остатък от 2016 год. във валута съгл. Приложение №5 12 897  

1.1.2 Приходи за местни дейности (приложение №1) 6 058 156 

1.1.2.1 Данъчни приходи 720 090 

1.1.2.2 Неданъчни приходи 1 877 263 

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия 768 800 

1.1.2.4 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 360 900 

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи 456 200 

1.1.2.6 Целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински 

пътища 27 000 



1.1.2.7 Трансфери между бюджети (нето) -154 972 

1.1.2.8 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето) 

25 

1.1.2.9 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз (нето) 

-1 010 597 

1.1.2.10 Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) 988 291 

1.1.2.11  Преходен остатък от 2016 год. съгл. приложение №5 2 025 156 

1.2 Всичко разходи 10 502 668 

1.2.1 Разходи за делегирани от държавата дейности/приложение №1 4 444 512 

1.2.2 Разходи за местни дейности /приложение №2.2/ 5 697 396 

 в т. число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи  37 100 

1.2.3 Разходи за делегирани от държавата дейности, финансирани с 

общински приходи /приложение №1/ 

360 760 

 

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по общинския 

бюджет, изчислено на касова основа в размер на (- 3 389 462 лв.) 

2. Приема програма за капиталови разходи за 2017 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране в размер на 7 264 049 лева, съгласно 

Приложение № 14 

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

включително за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на          

483 200 лева, съгласно Приложение № 14 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2017 година, без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, 

съгласно Приложение №17 

3.1 Определя численост на персонала за делегираната от държавата дейност  

„Общинска администрация” – 80.5 бройки 

в т.ч. за сметка на единните разходни стандарти – 53.5 бр. 

ПМС 66 – 2 бр. 

и дофинансирани за сметка на собствените приходи - 27 бр.  

3.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2017 година, 

съгласно приложение №17 

3.3 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалища) се определя от кмета 

на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените 

размери по т.3 от настоящото решение. 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за 

4.1 Членски внос – 5 780 лв. 
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4.2 Обезщетения и помощи по решение на общински съвет в размер на           

24 000 лв. в т. ч. 3 000 лв. по решение на комисията назначена със заповед на 

кмета.  

4.3 Помощи за погребения и за други цели (за погребения – превози и др., ) -       

6 127 лв. 

4.4 Субсидии за: 

4.4.1 читалища – 146 000 лв., съгласно Приложение № 10 

4.4.2 спортни клубове – 3 800 лв., съгласно приложение №18 

4.4.3 Организации с нестопанска цел – 13 300лв., съгласно Приложение № 19 

4.5 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.2 и 4.4 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1 СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по 

трудови правоотношения. 

5.2 Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината в размер на 4 520 лв. 

5.3 Разходи за представителни цели на кметовете в населените места в 

размер на 2 450 лв., както следва 

5.3.1 кмет на с.Беден – 250 лв. 

5.3.2 кмет на с.Брезе – 250 лв. 

5.3.3 кмет на с.Гьоврен – 250 лв. 

5.3.4 кмет на с.Грохотно – 250лв. 

5.3.5 кмет на с.Триград – 250 лв. 

5.3.6 кмет на с.Лясково – 250 лв. 

5.3.7 кмет на с.Селча – 250 лв. 

5.3.8 кмет на с. Осиково – 250 лв. 

5.3.9 кмет на с.Михалково – 150 лв. 

5.3.10 кмет на с.Стоманево – 150 лв. 

5.3.11 кмет на с. Жребево – 150 лв. 

5.4 Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в 

размер на 277 лв. 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни разходи: 

6.1 За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 21 

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и 

извънщатния персонал на Общинско предприятие „БКС – Девин”, съгласно 

Приложение № 22. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на 5 395 451 лева, съгласно Приложение № 25 
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9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2017 г. и прогнозни показатели за периода 2018 г. и 2019 г., по 

приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, 

съгласно Приложение №23 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 

Приложение №24 

11. Определя максималния размер на дълга, както следва 

11.1 Максималния размер на новия общински дълг за 2017 година в размер на 

1 383 682 лв. 

11.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2017 г. в 

размер на 0 лева 

11.3 Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2017 година в размер на 1 818 058 лева 

11.4 Намерението за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2017 г. се 

определя в размерите, съгласно Приложение №26 

12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2017 година в размер на 4 112 243 лева. 

13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат 

да бъдат поети през 2017 година в размер на 2 280 739 лева 

14. Определя размера на просрочените задължения за 2016 година, които ще 

бъдат разплатени от бюджет 2017 година в размер на 239 215 лева, съгласно 

приложение №9 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през 2017 година в размер на 618 109 в т.ч от данъци и наеми –     

153 815  лв. и от т. битови отпадъци – 464 294 лв. 

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност; 

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките 

на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите. 

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени 

и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

17. Възлага на кмета:  

17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 
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17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп 

на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 

трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 

17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните 

отчети и обяснителните записки към тях. 

17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския 

съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на 

плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 

международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е 

част от общинския бюджет. 

18.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря 

срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2017 година. 

18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от 

ЗПФ. 

18.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

19. Упълномощава кмета: 

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 

и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове 

на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други 

източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 

общинския план за развитие.  

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници 

за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

20. Становище на Министерство на финансите. 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение №27. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.01.2017 г., Протокол № 1, т. 5, ДЗО-1 от 10.01.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

Руси Чаушев 

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 № 6 

от 30.01.2017 г. 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ 

 

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

чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на 

жители на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Альоша Антимов Тарашев за 

Атанаска Альошева Тарашева от град Девин за спешна медицинска помощ сумата от 

3000 /три хиляди/ лева. 

2. Средствата да бъдат за сметка на дейност 122, §42-14 „Обезщетения и 

помощи по решение на Общински съвет”. 

3. Възлага на Кмета на община Девин да извърши всички необходими 

правни действия по изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.01.2017 г., Протокол № 1, т. 6, ДЗО-10 от 25.01.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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