
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 45 

от 31.03.2017 г. 

 

Приемане на Общински план за младежта за 2017 год. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – Девин приема Общински план за младежта за 2017 год., 

съгласно приложението. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол №5, т.1, ДЗО-41/24.02.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Приложение към Решение №45 от 31.03.2017 г. 

 
ОБЩИНА ДЕВИН

 
 

 
 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 
2017г. 

 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В дейността си Община Девин се стреми да създава благоприятни условия за 

развитие на младите хора. Политиката на Общината по отношение на младежите е 
насочена към подобряване качеството на живот на младите хора чрез създаване на 
устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за 
мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и 
Европейския съюз. 

Общинският годишен план за младежта и заложените в него приоритети и 
специфични цели са насочен към създаване на благоприятни условия за обучение и 
професионално образование, социално и личностно реализиране на младите хора, 
за участието им в обществения и икономически живот, за приобщаването им към 
управлението на местно, областно и национално ниво, както и за връщане в 
България на обучаващите се в чужбина.  

 Основната визия на политиката за младежта е подобряване качеството на 
живот на младите хора и на условията за успех на всеки млад човек като осигури 
по-висока степен на отзивчивост към нуждите на младите хора в съответствие с 
принципите на Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в 
живота на общините и регионите.  

Общинският план за младежта на Община Девин е изработен на основание: 
- Национална стратегия за младежта 2012 – 2020; 
- Закон за младежта; 
- Национална програма за младежта; 
Като младеж се дефинира всяко едно лице на възраст между 15 и 29 години. 
С настоящия план се създава възможност на Общината да бъде доставчик на 

услуги за развитие на младежта, да организира младежко доброволчество и да 
получава целеви субсидии от държавния бюджет (за изпълнение на държавно 
делегирани дейности), да кандидатства за целево финансиране по програми на 
Министерството на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта. 

Общинския план за младежта отчита спецификата в община Девин и 
необходимостта от интегриран подход в осъществяването на младежка политика. 

Той се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни на местно 
ниво: Общински съвет – Девин, общинска администрация, териториални структури 
на заинтересованите държавни органи, училищни настоятелства, учебни заведения, 
културни институции, Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски 
комплекс, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, 
културата, спорта, екологията, туризма, МКБППМН, бизнес организации и др. 

Общинският план за младежта се приема от Общински съвет. В него се 
конкретизират целите и приоритетите на общинската младежка политика за 
младежта и необходимите ресурси за това. 
 

 
 
ІІ. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА  

ДЕВИН 
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  Приложение към Решение №45 от 31.03.2017 г. 

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 
младите хора 
По данни на Национален статистически институт към 31.12.2015 г.структурата 

на младежите в Община Девин се разпределя по следния начин: 
 

Възраст Брой лица 
15-19 418 
20-24 460 
25-29 594 

Общо: 1472  
 
 
Основна характеристика на младежката общност е нейната динамична 

промяна. Като най-характерна чeрта сред младите се очертава стремежът към 
самостоятелни решения и индивидуален подход към живота. 

Изследванията показват, че докато психологическата независимост на младия 
човек у нас силно нараства, то много по-силна е неговата социална и икономическа 
зависимост от родителите. През последното десетилетие активността на младите 
хора радикално се измести – от обществено-политическия живот към частния 
икономически сектор. 

Позицията на младите хора на пазара на труда е специфична, тъй като в 
повечето случаи те нямат трудов опит по придобитата специалност. 

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и 
засилващата се емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат 
дейностите, които да накарат младите хора да се чувстват добре и пълноценни в 
своя роден край, да търсят и получават изява, да имат самочувствие на българи и 
европейци. Грижата за младите хора е най-важната национална кауза.  
 

1.1. Достъп до образование 
 

В Община Девин има  4 детски градини – ДГ „Изворче” - гр.Девин (към нея 
филиал – кв.Настан и филиал-с.Лясково), ДГ „Здравец” - гр.Девин (към нея филиал 
кв. „Саята”), ДГ „Катя Ванчева” - с.Грохотно, ДГ „Радост” - с.Гьоврен (към нея 
филиал с.Триград), 7 основни училища –ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в кв. Настан, 
ОУ „Гео Милев” в с. Грохотно, ОУ „Пейо Яворов” в с. Гьоврен, ОУ „Иван Вазов” в с. 
Триград, ОУ „Хр.Ботев” в с. Лясково, ОУ „Отец Паисий” в с. Селча и ОУ „Димитър 
Благоев” в с. Осиково, едно средно училище „Хр.Ботев”-гр.Девин и една 
професионална гимназия – ПГЕ „А.С.Попов” в гр.Девин, които подготвят младите 
хора и им дават основни знания и насоки при избора на професия. Принос за 
неформалното обучение в общината имат училищата, Център за подкрепа за 
личностно развитие – Общински  Детски комплекс-гр.Девин, Център за подкрепа за 
личностно развитие – Ученическо общежитие-гр.Девин и  читалищата.   
 

1.2. Заетост 
 

От началото на финансовата и икономическа криза равнището на младежката 
безработица е нараснало за целия Европейски съюз. България е с едно от ниските 
нива на коефициент на безработица /22.5%/ в сравнение с другите членове. 
Младите хора в България са сред най-късно влизащите на пазара на труда в 
сравнение с другите държави от ЕС. В повечето случаи те нямат практически и 
трудов опит по придобитата специалност, след завършване на своето образование и 
трудно се включват на пазара на труда и особено по специалност, по която са 
придобили образование. 

В община Девин младежката безработица също е с високи нива. Тя се 
обуславя от напускането на младежите в трудоспособна възраст от общината, за да 
търсят реализация в по – големите градове и чужбина. 
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  Приложение към Решение №45 от 31.03.2017 г. 

Освен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Агенцията 
по заетостта финансира програми и мерки от Закона за насърчаване на заетостта, 
насочени за младежи до 29 години като: „Старт на кариерата” и насърчителни мерки 
по чл.36 и чл.41 от същия закон, като от тях могат да се възползват, както 
работодатели от реалния сектор, така и общини и други администрации. 

През 2016 година е продължило реализирането на програмите и мерките от 
Закона за насърчаване на заетостта. С цел да намали нарастващата младежка 
безработица, община Девин е предприела следните мерки за подкрепа на създаване 
на работни места: по Национална програма „Старт в кариерата” – включени в 
заетост са 2 лица; по схема „Обучения и заетост на младите хора” на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за период от 6 месеца са 
наети 10 лица на възраст до 29 г./на длъжности „Еколог“, „Спасител при бедствия, 
аварии и катастрофи“ и „Екскурзоводи“/. 

Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Девин е осъществила следните мерки, 
насочени към младежи: 

 
- Осъществено професионално ориентиране и развитие - 121 лица; 
- Включени и завършили обучение по проект „Нови хоризонти” на 

социалните партньори - 4 лица; 
- По мерки на заетост – включени в заетост - 4 лица; 
- Осъществени консултации - 303 лица; 
- Изготвени индивидуални планове за действие - 303 лица; 
- Насочени към свободни работни места са 189 лица; 
- Осигурена е заетост на 175 лица; 
- По схема „Младежка заетост” включени в заетост за 6 месеца - 23 лица. 

 
Средномесечният брой регистрирани младежи в Дирекция „Бюро по труда” - 

Девин от община Девин през 2016 г. е 82 лица, като техният относителен дял от 
средномесечния брой регистрирани безработни лица в община Девин е 3,2%. 
 
 

1.3. Доходи 
Безработицата и липсата на добри доходи са демотивиращи за младите хора. 

Това са фактори, които карат младежите да сменят мястото си на живеене. Това се 
превръща в обществен и социално-икономически проблем и безпокойство от 
обезлюдяване на малките населени места. Причините са икономически – по-
високият стандарт  на живот е основният мотив за емиграция. 

В община Девин това също е основен проблем в последните години. 
Намирането на работа е трудно, реализация по дадена специалност в малък град 
като Девин е още по-трудно, а ниските доходи демотивират младежите да останат в 
малките населени места. Жизненият стандарт на по-голямата част от населението е 
нисък и това тласка младежите към търсене на перспективи за по-висок жизнен 
стандарт, от този който могат да постигнат в община Девин. 
 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 
Достъпът до формално и неформално образование, професионално 

образование и обучение, културни и развлекателни прояви, информация и 
консултиране на младите хора в малките населени места и селските райони, е 
ограничен. Възможностите за икономичека активност и професионална реализация 
са непривлекателни за младите хора в малките населени места и селските райони. 

 
3. Насърчаване на здравословен начин на живот 

Здравословният начин на живот е комплекс от дейности, които трябва да са 
включени в дневния режим на човек, а те са: двигателни и физически активности, 
балансирано хранене, избягване употребата на алкохол, цигари, наркотици и др. 
Превенцията на здравето и профилактика на болестите също трябва да са важна 
част от живота на човек и да не трябва да се пренебрегват. 
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Водещи заболявания сред учениците са затлъстяване, хипертония, 
бронхиална астма, гръбначните изкривявания, смущения в зрението, диабет. 

 Тенденциите са тревожни относно нездравословния начин на живот на 
младите хора. Нараства делът на младите хора, които употребяват алкохол, особено 
на възраст от 15 до 24 години, наркотици и психотропни вещества. 

В община Девин има добри възможности за спорт. На територията на община 
Девин има изградени спортни площадки. Предстои изграждането на 
многофункционална спортна площадка в близост до училището в с.Гьоврен. 

Възможност за добра двигателна активност дават танцовите групи към Център 
за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс – гр. Девин за 
младежите в училищна възраст и танцови състави за народни танци „Весело хоро 1”, 
„Весело хоро 2” и „Родопчанка”.  

 
4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение 
Могат да се посочат следните групи в риск от социално изключване: 
- младежи на възраст 15–18 години, които попадат в обхвата на Закона за 

закрила на детето; 
- младежи със здравословни проблеми и специфични образователни 

потребности; 
- младежи в малки населени места и от други общности. 
Все още е ограничен достъпът на младите хора в риск (от 15 до 29 години) до 

целенасочени и качествени социални услуги в общността, особено в малките 
населени места. На този етап с възрастовата група от 15 до 18 години работи 
единствено Център за обществена подкрепа като една от социалните услуги в 
общността. На много места липсва достъпна архитектурната среда за хора с 
увреждания, включително и възможности за включване на хора с увреждания в 
работен процес. Когато не могат да намерят работа младежите се обезкуражават, 
това пречи на тяхното социално включване. 

 
5. Развитие на младежкото доброволчество 

 
Ценността на доброволчеството все още не се познава широко от младите 

хора. Все още възможностите за провеждане на доброволчески кампании са 
ограничени. В Община Девин има провеждани доброволчески инициативи и 
кампании, организирани предимно от Младежката организация на БЧК - най-вече 
благотворителни за набиране на средства за младежи в нужда.  
 
 

6. Повишаване на гражданската активност на младите хора 
Младите хора предпочитат да се изявяват в неформална среда – социалните 

мрежи, спортни клубове, други клубове по интереси или неправителствени 
организации, събирания между приятели. Липсват ефективно действащи механизми 
за отразяване на младежкото мнение при вземане на важни политически и социални 
решения на държавно и общинско ниво. Оттук идва и скептичната позиция на 
младите, изразяваща се в отказ да се прави каквото и да било, защото то няма да 
бъде взето под внимание.  

Значителен интерес проявяват младежите към танцовите групи и клубове. 
Диалогът с младите хора на общинско ниво по въпроси, които ги засягат, все 

още не е развит на ниво европейски модели на представителство чрез регионални и 
местни младежки съвети. 

Всяка година на 9 май в Общинска администрация, както и в Районен съд – 
гр. Девин се провежда „Ден на самоуправлението“, в която учениците заемат 
ръководни длъжности в съответната институция. По този начин те се запознават с 
изпълняваните функции и отговорностите на съответното работно място, създават си 
по-широк мироглед за дейността на институцията и работещите в нея. 
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7. Повишаване на ролята на младите хора в превенция на престъпността 
На територията на община Девин рисковото и девиантно поведение на младото 

поколение се контролира от Местна комисия за борба с противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни и от Инспектор детска педагогическа стая при РУ 
„Полиция“ - гр. Девин. Взаимодействието между отделните институции и 
специалистите, който работят в тях е насочено към осъществяване на: корекционно 
- възпитателна работа и професионална подкрепа на агресивни деца, деца в риск и 
други, насочени от отдел „Закрила на детето” – гр. Девин, училищни ръководства и 
комисии. 

Тенденция през последните години за страната е увеличаване броя на 
младежи с рисково поведение и отклонение от моралните и правните норми. 
Зачестяват случаите на противообществени и противоправни прояви сред младите 
хора от по-ниските възрастови групи. 

Анализът на извършваните престъпления в община Девин и техните 
извършители показва, че основни причини за извършването на престъпления се 
очертават следните: 

- Слабости в семейното възпитание, слаб родителски контрол и нарушени 
взаимоотношения в семейството; 

- Лекомислие, увлечение и ниска правна култура; 
- Криминогенна приятелска среда; 
- Стремеж за лесно набавяне на материални средства. 

 
 
 

ІІІ. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖИТЕ В ОБЩИНА ДЕВИН И МЕРКИ ЗА 
ПОСТИГАНЕТО ИМ 
 

1. ПРИОРИТЕТ 
Основен приоритет на този план е да подпомага младите хора като активна 

част от местната общност в тяхното развитие като обществено ангажирани граждани 
и съхранение като личности. 

 
2. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 
• Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на 

свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения; 
• Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция 

на негативни социални явления; 
• Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и изяви на 

младежите; 
• Стимулиране на гражданската активност на младежите и развитие на 

дейности и инициативи към социалното им включване в обществото; 
 

3. МЕРКИ 
 
№  

Дейности 
Отговорна 
институция 

Източник на 
финансиране 

Достъп до образование – формално и неформално 

1. Окуражаване на младите хора да вземат 
пълноценно участие в училищния живот и в 
свързаните с него дейности като 
извънучилищните форми: 
• Конкурси, концерти, изложби, състезания; 

Община Девин; 
Училища; 
ЦПЛР – ОДК – 
гр.Девин; 
Спортни клубове 

Общински 
бюджет, 
Държавен бюджет 

5 
 



  Приложение към Решение №45 от 31.03.2017 г. 

• Ученически спортни игри. 

2. Работа на всички училища на територията 
на община Девин по регионални, областни, 
национални и международни проекти. 

Училища от 
община Девин 

Проектно 
финансиране 

Младежка заетост 

3. • Работа по програми на Агенция по 
заетостта, Министерство на социалната 
политика и ОП „РЧР“ 2014-2020 г. 
• Стажуване държавни институции – 
проект „Старт в кариерата”; 
• Популяризиране на стажантските 
програми пред работодателите в общината. 

Община Девин; 
Дирекция 

„Бюро по труда“ 
– Девин; 
Работодатели 
на територията 
на общината 
 

Държавен бюджет; 
общински бюджет; 
Проектно 
финансиране от 
ОП „РЧР“ 2014-
2020 г. 

Достъп до информация и качествени услуги 

4. Осигуряване на достъп до информация и 
услуги на млади хора. 
• Предоставяне на актуална, и достъпна 
информация; 
• Познаване на младите хора на Закона за 
младежта, както и възможностите, които им 
предоставят различни международни 
програми; 
• Организиране на общински 
информационни кампании; 
• Информиране чрез участие в различни 
прояви и инициативи: 
- Ден на самоуправлението на 9 май; 
- Отбелязване на 17 май – Световен ден 
на спорта – спортни състезания; 
- Инициативи, свързани с 22 април - 
Световен ден на Земята – подходящи за 
този ден инициативи. 
 

Община Девин 
Училища 
Спортни 
клубове 
МКБППМН 
 

Общински бюджет 

5. Насърчаване развитието на местни 
младежки организации: 
• Финансово подпомагане на спортни 
клубове. 

Община Девин Общински 
бюджет 

Развитие на доброволчеството 
 

6. Популяризиране на доброволчеството: 
• Провеждане на информационни 
кампании сред учениците, свързани с 
доброволчеството; 
• Подпомагане в провеждането на 
доброволчески кампании. 

Община Девин; 
Училища; 
 

Общински бюджет 
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Ролята на младите хора за намаляване на престъпността и 
правонарушенията 

7. Превенция на противообществените 
прояви и употребата на наркотични и 
психотропни вещества от младежи: 

• Беседи, срещи, дискусии, лекции в 
училищата в община Девин; 

- „Ден на розовата фланелка” – „Ден за 
борба с тормоза в училище” 

- „Киберпрестъпления. Европейски и 
международни организации по кибер 
безопасност” 

- „Толерантност в отношенията между 
различните” 

- „Превенция на агресивното поведение 
на юношите” 

- „Превенция на интернет измами” 
- „Насилието у дома и в училище” 

Местна комисия 
за борба с 
противообщест
вените прояви 
на малолетни и 
непълнолетни; 
Училища; 

 

Държавен 

Делегиран бюджет 

8. 
Развитие на култура на пътна безопасност 
сред младите хора: 
• Информационни кампании. 

МКБППМН, РУ 
„Полиция“ и 
училища 

 

Държавен 

Делегиран бюджет 

9. Намаляване броя на необхванатите и 
отпадащите ученици: 
• Осъществяване на форми за ефективна 
работа с родители, които възпрепятстват 
децата си да посещават училище. 

Общинска 
администрация; 
МКБППМН, ЦОП 
и училища 

 

Държавен 

Делегиран бюджет 

Повишаване на гражданската активност на младите хора 

10. Насърчаване на младите хора да бъдат 
активни граждани с ясна обществена 
позиция: 

• Ден на самоуправлението на община 
Девин от ученици  

 

Община Девин; 
Училища; 

 

Общински бюджет 

Здравословен начин на живот 

11. Популяризиране на здравословния начин 
на живот и ползите от движението сред 
младите: 

• Организиране на информационни 
превантивни кампании във връзка с 
темите: превенция на здравето и 
профилактика на заболяванията; 
ХИВ/СПИН, тютюнопушене, употреба на 
наркотични вещества, сексуално рисково 
поведение и репродуктивно здраве; 

Община Девин; 
Училища; 
МКБППМН; 
 

Държавен 
Делегиран бюджет 

12. Стимулиране на детския и младежки спорт: 
• Организиране на спортни турнири; 
• Организиране на прояви, посветени 

на Европейската седмица на спорта и 
физическата активност 

Община Девин; 
Спортни 
клубове, 
Училища, ЦПЛР 

Общински бюджет, 
Спонсорство 
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– ОДК – 
гр.Девин 

Младите хора в селата на община Девин 

13. Осигуряване на ефективен достъп до 
образование, обучение, информация на 
младите хора в малките населени места.  

• Осигуряване на възможности за 
включване в дейностите на ЦПЛР – ОДК – 
гр.Девин, чрез формиране на изнесени групи; 

• Осигуряване на участие и изява на 
младежите от селата в мероприятия на 
Община Девин. 

Училища; 
ЦПЛР – ОДК; 
Община Девин 

 

14. Насърчаване и подпомагане на читалищата 
като средища за информация, неформално 
обучение, културно изразяване и гражданско 
участие в малките населени места и райони.  

Община 
Девин, 
читалища 

Общински 
бюджет 

 
 

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

• Създадени условия за реализиране на младежки кампании и 
инициативи; 

• Увеличаване броя на младежките инициативи; 
• Активно участие на младите хора в социални и културни инициативи, 

осигуряващи формирането на гражданското общество; 
• По-добра информираност на младите хора за възможностите за 

професионална и личностна реализация; 
• Повишаване на активността и участието на млади хора в европейски и 

международни проекти и инициативи; 
• Повишаване нивото на информираност и придобити умения и знания за 

здравословен начин на живот; 
• Повишаване на броя млади хора, практикуващи спортни и туристически 

дейности; 
• Създадени добри условия за спортуване и осмислено свободно време 

на младежите; 
• Намаляване на броя на правонарушенията, извършвани от млади хора. 

 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ 
НА ЦЕЛИТЕ 

 
Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и 

оперативното взаимодействието между: 
- Регионално управление на образованието – Смолян; 
- Дирекция “Социално подпомагане” – Девин; 
- Дирекция “Бюро по труда” – Девин; 
- Център за обществена подкрепа – Девин; 
 - Общинска администрация – Девин; 
- Училища и ЦПЛР - ОДК – Девин; 
- Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни; 
- Училищни настоятелства; 
- Читалища в община Девин; 
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Координацията на дейностите се осъществяват от кмета на Община Девин 
чрез Дирекция “Европейски фондове и програми. Туризъм и хуманитарни дейности”. 
 
 

V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

 
Кметът на Общината чрез Дирекция “Европейски фондове и програми. 

Туризъм и хуманитарни дейности” ръководи и координира дейността по 
изпълнението на Общинския план за младежта.  

В срок до 31.01.2018 г. Кметът на община Девин следва да представи отчет за 
изпълнението на настоящия план пред Общински съвет и областния управител на 
област Смолян. 

Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при 
постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности. 

 
VІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА 
 
Популяризирането на Общинския план за младежта на Община Девин ще се 

осъществи чрез публикуване на електронния сайт на общината. 
 
VII. ФИНАНСИРАНЕ  
 
Финансовите средства за изпълнение на Общински план за младежта на 

Община Девин се планират в рамките на годишния общински бюджет. 
• Чрез средства от фондовете на ЕС в рамките на оперативните програми; 
• Национални програми, свързани с младежта. 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 46 

от 31.03.2017 г. 

 

Промяна тарифата за размера на местните такси и цени на услуги и права, 

предоставяни от община Девин към Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.71, ал.5 от 

Наредба за условията и реда за възлагане и изпълнението на дейности в горски 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) и чл.9 от ЗМДТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Променя цената в Приложение №4, Ценоразпис 2, т.4 (дърва за горене) в 

частта за иглолистни дървета от НУРВИДГТДОСПДНГП от 5.00 /пет/ лева на 1.50 

/един лев и петдесет стотинки/ без ДДС. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол №5, т.2, ДЗО-48/09.03.2017 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 № 47 

от 31.03.2017 г. 

 

Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 

2016 година и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Девин за 2017 година. 

 

На основание чл.26а, ал.2 и ал.5 от Закона за народните читалища и чл.21, 

ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – Девин приема Отчета за изпълнение на Програмата за 

развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2016 г., съгласно Приложение 

№ 1. 

2. Общински съвет – Девин приема Програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Девин за 2017 г., съгласно Приложение № 2. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Девин контрола по изпълнение на 

предвидените в Програмата по т.2 дейности. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол №5, т.3, ДЗО-50/14.03.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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О Т Ч Е Т 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 

В ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2016 ГОДИНА 

 
 
 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 Чрез настоящия отчет имам удоволствието да Ви запозная с една ползотворна 
година за нашите читалища. Програмата подпомогна годишното планиране и финансиране 
на читалищните дейности през 2016 година. Община Девин беше активен участник и 
организатор в кампании за информираност и осведоменост на местната общност, за 
реализиране на глобалната инициатива, „Културата: мост към развитие” -  като мощно 
средство за междукултурен диалог и устойчиво развитие чрез подпомагане на 
платформите за сътрудничество и връзките между работещите в сферата на културата,   
институциите и гражданското общество.  
 2016 година бе  наситена с богата и разнообразна културна дейност, участия в 
проекти и тяхното реализиране, нови идеи на самодейците и обогатяване на изявите им. 
 Обобщената информацията за община Девин за 2016 г. е следната: Броят на 

читалищата за община Девин е 12, сумата на субсидията за 2016 г. е 141 600 лв. за 20 

субсидирани бройки. Общ брой читалищни членове – над 934 души. Общ брой групи -25. 

Общ брой школи, кръжоци, клубове, ансамбли – 30. 

 
● Към ОНЧ „Родопска просвета– 1923” – гр.Девин функционираха: 

- Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков 
- Битов състав „Катя Ванчева” с р-л Вера Башова 
- Коледарска група с р-л Наско Вергилов Георгиев 
- Камерна група за народно пеене „Девин” с р-л Манол Ташков 
- Вокална група за стари градски песни „Орфей” с р-л Димитър Кушлев 
- Вокална група за популярни песни „Лира” с р-л Васил Джигошев 
- Женска вокална група „Родопчанка” с р-л Надежда Башова 
- Кръжок по изобразително изкуство с р-л Татяна Димитрова 
- Женски арт клуб „Девина” с р-л Мария Бояджиева  
- Школа за изучаване на английски език за деца от предучилищна възраст и 

началните класове с преподавател Галя Вълчева 

 

 

 ● Към НЧ „Възраждане-1949”– кв.Настан функционираха: 
 - Мъжка вокална група „Мъжки времена” 
 - Женска вокална група „Настанка”  
 - Група за автентичен фолклор  и  обичаи 
 - Детски танцов състав „Фантастика” 
 
 

● Към НЧ „Назъм Хикмет-1948” – с.Грохотно функционираха: 
 - Две групи за народни танци 
 - Група за модерни танци  
 - Битова група за народни песни 
 - Танцов клуб „Светлина”  
 

     ● Към НЧ „Светлина-1948” Гьоврен функционираха: 
 - Мъжка фолклорна група 
 - Група за народни танци 
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 - Спортен клуб 
 

● Към НЧ „Изгрев - 1936” – с.Триград функционираха: 
 - Женска битова група 
 - Кръжок „Лечебни растения” 

- Група за народни обичаи 
 - Клуб „Приятел на книгата” 
 - Клуб „Плетиво” 
 

● Към НЧ „Асен Златаров-1945” – с.Брезе функционираха: 
 - Смесена битова група 
 - Кръжок „Сръчни ръце” 
 - Кръжок „И аз мога”  
 

● Към НЧ „Надежда-1950” – с.Беден пълноценно функционираха: 
 - Женска битова група 
 - Кръжок  „Плетиво” 
 

● Към НЧ „Просвета - 1942” – с.Лясково функционираха: 
- Смесена фолклорна група за изворно народно творчество „Лясковчани” 
- Мъжка фолклорна група 
- Женска фолклорна група 
- Танцови състави -1 
Спортен клуб за тенис на маса „Спартак Лясково” 

 
● Към НЧ „Отец Паисий - 1951” – с.Селча са изградени и функционираха: 

 - Женска група за народно пеене 
 - Детски танцов състав 
 - Кръжок „Изобразително изкуство” 
 

● Към НЧ „Светлина - 1946” – с.Стоманево функционираха: 
 - Женска група за автентичен фолклор 

- Детска група за автентичен фолклор 
- Кръжок за народно творчество 

 
● Към НЧ „Родопска обнова - 1938” – с.Михалково функционираше: 

 - Коледарска група 
 

● Към НЧ „Съединение - 2006” – с.Осиково функционираха: 
 - Детска група за сценично изкуство 
 - Интернет клуб 
 
 
  

І. Народно Читалище „Родопска просвета 1923”-гр. Девин  
 Изтеклата  2016 година е различна по това, че през нея се проведено отчетно-
изборно събрание и се избра ново ръководство на читалището за  следващите три години. 
Събранието се проведе на 14 юни. Читалищното настоятелство запази броя на членовете 
си на седем  души. За секретар на читалището и от новото ръководство бе избрана г-жа 
Надежда Башова. 
 През отчетната 2016  година читалището работеше по внесената  в Община Девин 
програма за развитие и по одобрения от Читалищното настоятелствто Календар на 
културните мероприятия обвързан с Бюджета на читалището. 

Насоките, по които читалището ежегодно работи са няколко – Библиотечна 
дейност, Музейна дейност, Развитие на любителското худежествено творчество, опазване 
и съхраняване на нематериалното културно наследство, работа с подрастващото 
поколение в областта на извънкласните занимания. 
  
 Групите и съставите участваха във всички предвидени мероприятия по Календара и 
в заявените от тях събори и фестивали.  
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За участията им в регионални, национални и международни събори и 
фестивали и други форуми получиха много награди :  
- Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков  - Голямото отличие на  
Министерство на културата „Златен век”  и печат на цар Симеон Велики и Грамота за 
елемента на нематериалното културно наследство „Родопската гайда – магията на 
планината за принос в опазването и популяризирането на националната културна 
идентичност и по повод вписването в Националната представителна листа на 
нематериалното културно наследство за 2016 година по Програма „ Живите човешки 
съкровища”.   
Участие в откриването на Събора на народното творчество и животновъздството „Рожен – 
2016”; 
Участие в Регионален фолклорен събор „Свети Константин” – 2016 - Пещера и връчена 
Почетна грамота за съществен принос в развитието, съхранението и популяризирането на 
българските фолклорни традиции   
Почетна грамота на Емил Чолаков за отлични педагогически качества и изключителен 
принос в развитието, съхранението и популяризирането на българските фолклорни 
традиции.   
Участие в ХІІІ Международен фестивал „Малешево пее и танцува” в с.Микрево, Община 
Струмяни, обл.Благоевград - 2016 и връчени Диплом за опазване на традиционната 
култура и образците на фолклора и първа награда за инструментално изпълнение  
Грамота за участие и отлично представяне в ІІІ Фолклорен фестивал Девин Денс Фест 
Благодарствена грамота на Емил Чолаков  и Битов състав от организаторите на шесто 
поредно Национално състезание по информационни технологии и визуални изкуства „Аз 
мога тук и сега” за участието в откриването му.  
 
- Битов състав „Катя Ванчева” с р-л Вера Башова  - участие в Национален фолкларен 
фестивал „Кехлибарен грозд” в с.Лозен, община Любимец 
Диплома и специална награда на Председателя на Организационния комитет на 
фестивала за НЧ „Родопска просвета 1923” – Девин; Диплома и Втора награда за народна 
носия на НЧ „Родопска просвета 1923” – Девин; Диплома, втора награда и сребърен медал 
за индивидуално изпълнение на Вера Башова във втора възр.група; Грамоти за участие на 
Битова група „Катя Ванчева” и солисти Вера Башова и Манол Ташков.  
Грамота от Община Девин за участие и отлично представяне в програмата за празника на 
Девин и минералната вода. 
 
- Вокална група за стари градски песни „Орфей” с р-л Димитър Кушлев – участие в 
Национален фестивал на старата градска песен „Самоков – 2016”- Грамота за отлично 
представяне  
Грамота от Община Девин за участие и отлично представяне в програмата за празника на 
Девин и минералната вода. 
 
 
- Вокална група за популярни песни „Лира” с р-л Васил Джигошев   
Участие в предаването на телевизия „Скат”- София за стари градски песни; Участие в 
Първи национален фестивал за стари градски песни „Нежни спомени” в гр.Панагюрище - 
получени Плакет и Грамота за отлично представяне 
 
- Женска вокална група „Родопчанка” с р-л Надежда Башова – участие в Регионален 
фолклорен събор „Свети Константин” – 2016 – Пещера. Връчена Почетна грамота за 
съществен принос в развитието, съхранението и популяризирането на българските 
фолклорни традиции   
Почетна грамота на Надежда Башова за отлични педагогически качества и изключителен 
принос в развитието, съхранението и популяризирането на българските фолклорни 
традиции.   
Грамота за участие и отлично представяне в ІІІ Фолклорен фестивал Девин Денс Фест 
 
Участие в ХІІІ Международен фестивал „Малешево пее и танцува” в с.Микрево, Община 
Струмяни, обл.Благоевград Получен Диплом за опазване на традиционната култура и 
образците на фолклора и Първа награда за вокално изпълнение на традиционен фолклор 
за изпълнители до 18 години 
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Грамота от Община Девин за участие и отлично представяне в програмата за празника на 
Девин и минералната вода. 
 
- Кръжок по изобразително изкуство с р-л Татяна Димитрова 
Освен в организираните изложби в град Девин от читалището и Общината участниците в 
кръжока взеха участие и в Областния конкурс за детска рисунка „С очите си видях 
бедата”, където спечелиха следните награди:  
във втора възрастова група от 10 до 13 години 
Първо място –Павлина Чаушева   
Второ място – Теодора Мирова  
в трета възрастова група от 15 до 19 години. 
Първо място – Сабрина Семерджиева  
Участие в Конкурс за детска рисунка „Рисувам моя роден край”, организирана от ПГПИ 
град Смолян , където в съответната възрастова група бяха отличени с грамоти и награди: 
Първо място – Симона Тодорова 
Първо място – Сюзън Митева 
Второ място – Васка Вълчинова 
Трето място – Сабрина Семерджиева 
Участие на Васка Вълчинова, Соня Калинова и Деница Казалиева в Националния детски 
пленер „Пещера 2016”, където бяха удостоени с Грамоти за отлични постижения. 
 

 Календара на културните мероприятия /ККМ/ протече както следва: 
Празнуване на Бабиндин се състоя на  21.01.2016  в репетиционната зала на 

читалището.Присъстваха 17 акушерки от бившето Акушеро-гинекологично отделение на 
Общинска болница Девин, служителите на читалището, ВГ „Лира” и ФВГ „Родопчанка”.  
            Срещата на Арт клуб „Девина” се проведе на 27 януари и на нея присъстваха 20 
жени участнички в клуба. Мария Бояджиева и Велика Ташева представиха презетации 
за творчеството на Яворов и Ботев. 

Изложба-конкурс на детска рисунка под мотото „Зимни приключения.” 
организирана  от ОДК съвместно с Община Девин, СОУ „Христо Ботев” и НЧ”Родопска 
просвета 1923”се проведе в края на месец януари. Бяха отличени най-добрите рисунки в 
три възрастови групи и участниците бяха наградени. От Кръжока по изобразително 
изкуство към читалището  взеха участие  12  деца със над 40 рисунки. 

Вечер под надслов „ Неразказана приказка за Великата Родопа планина” 
по сценарий на Васка Ангелова бе проведена на 26 февруари в Музейната сбирка. 
Присъстваха над шестдесет гости от града, които посрещнаха с аплодисменти 
затрогващото представяне на Васка Ангелова и пяха възрожденски песни заедно с нашите 
изпълнители от ВГ „Лира”. 

 Среща и празнуване на рождени дни на жените от АРТ клуб „Девина” 
родени през януари и февруари се проведе на 24 февруари.Празника премина с песни, 
анекдоти и разказване на забавни истории. 

Вечер на любителското художествено творчество събра всички самодейци 
при НЧ „Родопска просвета 1923”, читалищните служители, Читалищното 
настоятелство, Проверителната комисия  и почетни читалищни членове. Срещата 
премина с много хумор, песни и танци.Секретарят Надежда Башова и Калина Даракчиева 
бяха приготвили забавни изненади и номинации на участниците с връчване на грамоти. 

 Вечер посветена на жената  се проведе на 7 март в Музейната 
сбирка.Присътваха жените от Арт клуб Девина, ВГСГП „Орфей”, ВГ „Лира”, членове на 
читалищното настоятелство и работещите в читалището. Мария Ингилиева, Татяна 
Димитрова, Калина Даракчиева и Надежда Башова изнесеха Рецитал посветен на жената, 
послучай предстоящия празник 8 март. 

 На 24 март се проведе редовната Среща на жените от АРТ клуб „Девина”. Жените 
рожденнички: Мария Бочукова, Татяна Димитрова, Снежана Моллова, Мария Узунова през 
месеца се бяха подготвили да почерпят и прочетоха стихове от своето творчество. 

Председатерят Татяна Димитрова и Секретарят Надежда Башова взеха участие на 
26.04.2016г.  в Научна конференция „ Родопските читалища – минало и 
предизвикателства” проведена в  НЧ  „Кирил Маджаров - 1866” гр. Смолян по повод   150 
тодишен юбилей от създаването му, където представиха доклад на тема „Ролята на 
читалищата от малките населени места в съвременния обществен живот”. 

Изложба посветена на Седмица на гората под мотото „Опознай гората, за 
да я обикнеш” бе подредена  в Музейната сбирка и открита на 6 април в 
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присъстивето на деца и родители.Организирана беше съвместно от Община Девин, ОДК 
Девин, НЧ”Родопска просвета 1923” и СУ „Христо Ботев. Представени бяха  рисунки на 
деца от 5 години до ІХ клас.Чрез своите рисунки участниците изразяваха своята любов и 
възхищение от красотата на нашта природа, Родопа планина, гората и нейните богатства. 

 Изложба на Кръжока по изобразително изкуство към НЧ „Родопска 
просвета 1923” град Девин с ръководител Татяна Димитрова бе подредена на 16 
април 2016г в Музейната сбирка послучай Седмицата на детската книга и 
изкуствата за деца.В изложбата взеха участие 25 деца от 7 до 16 годишна възраст, 
които се представиха с рисунки и платна техника маслени бои. Представени бяха общо 22 
творби на младите художници  техника масло върху платно и още много рисунки от 
различни жанрове и изпълнени с различни техники – акварел,моливи, пастели, смесена 
техника пастел-акварел. Изложбата бе посетена организирано от ученици от първи втори 
клас на СОУ „Христо Ботев”. 

В края на месец април  Женска вокална група „Родопчанка” с ръководител 
Надежда Башова и гайдарите при читалището взеха участие в откриването на 
поредното състезание по информационни технологии проведена в СПА център 
„Исмена” в Девин. 

Децата от Кръжока по изобразително изкуство се включиха в 
Национаналния конкурс „С очите си видях бедата”. Четири от тях бяха допуснати 
на регионално ниво и спечелиха две първи места в съответните възрастови групи  и 
едно второ място.  

На Гергьовден – 6 май самодейци от читалището взеха участие в 
празничната програма на организираното от община Девин общоградско тържество на 
стадиона. В празничния концерт участваха Женска вокална група „Родопчанка” с 
ръководител Надежда Башова и Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков. Двете 
групи взеха участие и в празника на село Брезе състоял се на 2 май, както и в 
Празничния концерт посветен на 24 май състоял се пред Дома на културата. 

На 12 май в Библиотеката по повод професионалния празник на библиотекарите 
се организира мероприятие под надслов „Библиотекар за един ден”. Ученици от 
седми клас станаха библиотекари и заместваха титулярите. Библиотеката беше посетена 
от деца от начален курс на обучение в СУ  „Христо Ботев”. 

Същия ден -12.05.2016 г. в Музейната сбирка се проведе творческа вечер с  
поета Ангел Кроснев и художниците Владимир Кондарев и Музафер Мехмед. 
Подредени бяха 14 творби на гостуващите от Чирпан художници и бе представено 
творчеството на поета Ангел Кроснов, член на СБП. Поета и художниците прочетоха 
стихове от последната му книга  „Причастие”, както и от стихосбирките „Откраднатия 
ангел”, „След земетръсния Чирпан” и  „Без дъх”. Ангел Кроснев представи двамата 
художници на гостите на тържеството. 

За периода април и май и за Деня на Музейното дело Музейната сбирка бе 
посетена от много ученици гостуващи на град Девин.Всички те бяха запознати с миналото 
на района и Родопите, с бита , културата и етнографията на родопското население от 
беседите изнесени от уредника. За периода април – юни Музейната сбирка е посетена 
обща от 302 деца от Девин и страната, чрез организирани групи. 

В края на месец май с Празнично тържество и връчване на грамоти 
приключи учебната година за групите изучаващи английски език с учител Галя 
Вълчева. 

Ученици самодейци при читалището участващи в Гайдарски състав  и ВГ 
„Родопчанка” взеха участие в Празничния концерт посветен на 24 май – Денят на 
българската куртура и славянската писменост. 

На 1 юни съвместно с Община Девин, ЦОП „Слънчо”, СУ „Христо Ботев”, 
ОДК Девин се проведе тържество за децата от града с много весели игри, викторини, 
рисунки и послания, за което те получиха награди и лакомства. 

В началото на юни деца от Кръжока по изобразително изкуство към читалището с 
р-л Татяна Димитрова взеха участие в организираната от Професионалната гимназия по 
приложни изкуства изложба конкурс съвместно с община Смолян „Рисувам моя 
роден край”. Участниците от КИИ бяха удостоени с две първи, едно второ и  едно 
трето място в конкурса, за което им бяха връчени грамоти и награди. 

От 09 юни до 11 юни 2016г група от Кръжока по изобразително изкуство към 
читалището с р-л Татяна Димитрова взе участие в тридневния  ХІ Национален пленер 
за детска рисунка в град Пещера. Нашите участници се представиха достойно на 
изложбата, с която приключи пленера и получиха награди от Кмета на Пещера. 
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На 10,11 и 12 юни  се сътоя Девин денс фест за трети пореден път. В откриването 
на фестивала взеха участие  Женска вокална група „Родопчанка” с ръководител 
Надежда Башова и гайдарите при читалището с р-л  Емил Чолаков. 

На 2 юли Битов състав „Катя Ванчева” с ръководител Вера Башова взе 
участие в VІІ Национален фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд” в село Лозен, 
община Любимец.Битов състав бе удостоен със Специалната награда на Председателя 
на Организационния комитет на фестивала и плакет и спечели втора награда за народна 
носия. Вера Башова спечели ІІ награда и Сребърен медал за индивидуално вокално 
изпълннение във втора възрастова група.  

На 09 юли Вокална група за популярни песни „Лира” с р-л Васил Джигошев 
взе участие в предаването за стара градска песен „Ако зажалиш...” на ТВ „СКАТ” в град 
София. Групата се представи на високо професионално ниво и беше харесана от 
публиката. 
 На 14 юли се откри изложба на девински художници с участието на млади 
таланти от Кръжока по изибразително изкуство.Подредени бяха 80 картини и още мого 
произведения от керамика и стъкло, дърворезба.На откриването дойдоха над 100 
любители на изкуството, роднини и приятели на художниците.Изложбата бе посетена от 
близо 450 граждани и гости на Девин.  
 Гайдарски състав   бе номиниран за включване в списъка на Юнеско по 
програма Живи човешки съкровища и удостоен с награда  от МК придружена с 
парична сума в размер на 1500 лв. 
 На 15 юли Гайдарски състав се включи в Програмата по откриване на 
Националния събор „Рожен 2016”, заедно с други над 300 гайдари от област Смолян. 
От нашия Гайдарски състав взеха участие 23 гайдари. 
 Гайдарски състав и ВГ „Родопчанка” участваха в Първия регионален 
фолклорен събор на народното творчество”СВ.Константин” 2016 в град Пещера. 
    АРТ работилница  бе организирана на 10 и 11 август от Община Девин със 
съдействието на НЧ „Родопска просвета 1923”  с участието на  художниците Пенка и 
Хари Атанасови от Арт  галерия „Дар” Кърджали. АРТ работилницата работи  в ателието 
на читалището  и в мероприятието взеха участие 15 деца от Девин, част от които от 
Кръжока по изобразително изкуство и  13 от село  Грохотно.След приключване на 
занятията децата подредиха на открито пред Музейната сбирка своя изложба, която 
гражданството можеше да разгледа на Празника на Девин и минералната вода. 

Самодейните състави при читалището взеха участие  в Празника на Девин и 
Минералната вода, като изнесоха програма за неговото откриване в 10 часа на 13 
август 2016г. пред Дома на културата. Концертната програма продължи през целия ден с 
представяне на родопския фолклор. 

По повод Празника на Девин и минералната вода бе проведена и среща с Манол 
Николов Люнчев от град Смолян, който представи своята книга „Манол -Люнчо Кехая”, 
отнасяща се за развитието на овцевъдството в Родопите от началото и средата на ХХ век. 
На срещата проведена в Музейната сбирка присъстваха много  гости от Девин, квартал 
Настан и Смолян.Гражданството на Девин прояви голяв интерес към срешщата с автора на 
книгата. 
 На 16 септември 2016 година в салона на читалището се проведе 
представяне книгата на Димитър Ташков „Новият Девин” и честване 90 годишния 
юбилей на автора. Всички състави и групи към читалището поздравиха със своеобразен 
концерт от свои поздрави почетния член на читалището и солист на Битов ансамбъл „Катя 
Ванчева” – юбиляра Димитър Ташков. На срещата присъстваха много съграждани, 
читалищни членове, бивши колеги, юристи и самодейци.Всички поднесоха подаръци и 
поздравителни адреси. Татяна Димитрова представи книгата с кратък анализ на 
написаното и живота на автора, а Каолина Даракчиева представи презентация в снимки 
за неговия живот и дейност.Тържеството премина задушевно и завърши с коктейл за 
гостите. 
 На 20 септември в Музейната сбирка бе открита изложба на творци от 
Девин и района, с което приключи проекта към МК за обзавеждане с 12 броя 
стойки за изложби и временни експозиции , по който читалището кандидатства.В 
изложбата се включиха 26 художници и приложници от района.В изложбата бяха 
подредени общо 185 творби : живопис масло – 86, рисунки с молив, графика туш, пастели 
и акварел, керамика и стъкло,            дърворезба , кована мед – 4 бр.Участваха 
професионални и самоуки художници, както и 10 ученици от Кръжока по изобразително 
изкуство. Раздадени бяха над 130 покани и разлепени обяви за изложбата. На 
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тържеството присъстваха 80 любители на изкуството, като официален гост беше кмета на 
община Девин Красимир Даскалов.  На участниците бяха връчени грамоти за участие и 
принос в културната дейност на читалището. 
 На 28 септември арт клуб „Девина” проведе среща за отпразнуване на 
рождените дни на членовете родени през летните месеци.Рожденничките посрещнаха 
жените от клуба с почерпка, а те от своя страна  ги поздравиха със стихове, песни, 
анекдоти и вицове.На срещата участничките набелязаха мероприятия за следващото 
тримесечие. 

На 29 септември в Смолян се проведе ревю –  спектакъл „Магията на 
традиционната Родопска носия” във връзка с Европейските дни на наследството 
в областта, организиран и проведен от Регионален исторически музей „Стою Шишков”, 
Европейски информанионен център „Европа Директно” и клуб „Приятели на РИМ”Стою 
Шишков” – град Смолян. От името на НЧ”Родопска просвета 1923” и като 
представители на град Девин участваха Велика Ташева, Бинка Хаджиева и Манол 
Ташков – самодейни участници в съставите при читалището.Те се представиха по много 
атрактивен начин, като разказаха за историята на своята носия и всеки от тях направи 
индивидуално представяне на песен, стих и родопски хумор. Носията на Велика Ташева 
бе оценена по достойнство и спечели ІІ-ра награда.Всички участници получиха 
грамоти. 

Послучай честване годишнината от освобождението на Девин през 1912 година, 
читалището се включи в програмата изготвена от Община Девин с участие в детско шоу 
на 08.10.2016 година изнесено преди обед на сцената пред Дома на културата. 

На 22 и 23 октомври наши самодейни състави взеха участие в ХІІІ 
Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува” в с.Микрево, 
община Струмяни, Благоевградска област. И двете участвали във фестивала групи -
Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков и Вокална група „Родопчанка” с 
ръководител Надежда Башова спечелиха първа награда в своята категория.На групите 
бяха връчени Диплом и Грамота.  

По същото време Вокална група за популярни песни „Лира” с ръководител Васил 
Джигошев взе участие във Фестивал на старата градска песен в град 
Панагюрище.Състава се представи отлично и бе удостоена с плакет и диплом. 

По случай Деня на будителите 1 ноември НЧ „Родопска просвета 1923” обяви 
конкурс за ученици във две възрастови групи за написване на есе, разказ или 
стихотворение на тема „Моята родина България”. В конкурса се включиха четири 
участника от VІ, VІІ и двама от Х клас на СУ”Христо Ботев”.  Комисия от трима души, и и 
връчи две първи и две втори награди.  

Във връзка с отбелязване Деня на Народните будители бе подредена и показана 
снимкова изложба за делото на будителите в Музейната сбирка и в Библиотеката. 

Организирано бе  представяне на презентация на тема  „ Тайните на 
Харамийска дупка – най-древното пещерно светилище в Родопите”, което се 
състоя в Музейната сбирка на 24 ноември. Община Девин и Туристическо дружество 
Девин подкрепиха събитието. Екип археолози:  Христина Вълчанова и доц.Алексей 
Стоев в областта на астро физиката представиха резултатите от археологическото лято 
2016 в община Девин или по-точно  работата в Харамийска дупка до село Триград. 
Мероприятието премина при голям интерес от страна на гражданството. 
 На 29 ноември жените от Арт клуб „Девина” организираха вечер на родените 
през последното тримесечие на 2016 година.Събитието премина с много весели 
пожелание, шеги закачки и песни и набелязване на план за бъдеща дейност. 
 Библиотекаря Мария Боярова взе участие в Национален форум с 
международно участие „Библиотеките днес”, който бе организаран от Фонданиция 
Глобални библиотеки – България. Форумът се състоя на 29 и 30 ноември в Зала три на 
НДК в  град София.В обучението се включиха   над 700 библиотекари от цялата страна. 
Те се запознаха с последните новости в библиотечното дело и обсъдиха проблемите пред 
съвременните библиотеки, както трудностите, които срещат читалищните библиотеки и 
тези в малките населени места и селата. 
 Гайдаря Манол Ташков навърши 80 години на 30 ноември 2016 и този 
юбилей бе отбелязан от самодейци, гайдари и читалищни служители с тържество 
изненада, на което всички го поздравиха с много песни и пожелания. 
 На 2 декември 2016 читалището представи благотворителен концерт  
„Равни възможности за всички” посветен на хората в неравностойно положение 
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по повод международния ден на инвалидите. Събраната сума от 177,50 лв. бе предадена 
на  Дружеството на инвалидите от града. 
 На 14  декември децата от Кръжока по изобразително изкуство се 
включиха в кампанията да помогнат на хората с увреждания, като организираха 
благотворителен базар с продажба на  изработени от тях картички.Събраната 
сума от 112,40 лв също бе предадена на Дружеството на инвалидите от град 
Девин. 
 На гости в музейната сбирка за запознаване с бита на местното население 
и съпоставянето му с бита на руския народ бяха ученици от Клуб „Приятели на 
Русия” при СУ „Христо Ботев”. С групата бе проведено събеседване и те 
представиха на руски език различни обичаи на руския народ. 
 На 16 декември Читалището отвори врати за децата коледари от ДГ „Звравец”, 
които посетиха служителите и им изпълниха коледарски песни , стихове и им отправиха 
благопожелания. 
  В края на годината на 21 декември  участниците в Кръжока по 
изобразително изкуство подредиха  базар на коледни картички и събраните 
средства бяха предназначени за подпомагане на тяхната дейност. Същият ден в 
читалището коледуваха деца от ДГ „Изворче”,  които изнесоха програма пред 
служителите.  
 Вечерта на 24 декември   коледарска група от ученици от младежи с 
ръководител Наско Георгиев тръгна из града да слави идването на Коледа и да разнася 
брагопожелания и радост на жителите на Девин и неговите гости, с което приключиха 
предвидените дейности по ККМ за 2016г. 
  Дейностите по календара на културните мероприятия и работата със самодейните 
състави са само част от цялостното дейност на НЧ „Родопска просвета 1923”. Другите две 
основни  дейности на читалището са библиотечната и музейната . 
 Библиотечната дейност е в основата на читалищните дейности.Участието ни в 
Програма Глобални библиотеки България даде възможност за оборудваме читалня с 10 
компютъра в полза на читателите и гостите на града и за обогатяване на библиотеката с 
още три компютъра за всяко работно място, с мултимедия, преносим компютър и 
съответен софтуер. 
 През 2016 година библиотеката  е посетена от  4550 читатели, като 2060 за 
заемане на литература за дома,  252 за ползване на литература в читалня и 2238 
посещения за ползване компютърната зала. Читателите на библиотеката са 350 , от които 
226 деца до 14 годишна възраст, а 220 жени. Читателите с висше образование са 48. 
Заетата литература е 4236 тома,  от които 3995 книги, 241 периодични издания ползвани 
в читалня. Заетата детска литература е 1040 тома. Направени са 19 библиографски 
справки. 

Фонда на библиотеката е 41 237 тома.  Постъпилата литература е 159 тома 
Абонамента през 2016 година възлиза на 385,80 лв. за общо 14 заглавия, от които един 
ежедневник, Държавен вестник, Регионален вестник – „Отзвук” и списания на ученици и 
възрастни. Закупената нова литература е за 112 лв., останалата новопостъпила 
литература е от дарения – 143 бр. за 1031, 53 лв. Направена е инвентаризация на 10% от 
наличния фонд, или на 5390 тома литература , от които 4594 книги и  796 плочи и DVD.  
Отчислени са 556  тома остаряла  по съдържание и похабена литература. 
 В библиотеката са проведени общо 28 клутурни прояви : подредени 13 витрини,  6 
изложби от литература по повод отбелязването на бележити дати и годишнини от 
рождението на значими автори, 5 открити урока, 1 конкурс за есе, 2 мероприятия 
свързани със Седмица на детската книга и 1- Библиотекар за един ден. Библиотекарите 
участваха в конкурса „Библиотека и библиотекар на годината” и на 11 май 2016 – на 
професионалния празник на библиотекаря отбелязан с официално тържество в 
Регионалната библиотека „Никола Вранчев” в град Смолян им бе връчева наградата 
„Библиотека на годината”. На 29 и 30 ноември 2016 г.  Мария Боярова – представител 
на читалищната библиотека взе участие в Национален форум с международно 
участие „Библиотеките днес” проведен в град София.  
  

Музейната дейност е свързана със съхраняване и обогатяване на знанията за 
родния край, запознаване на гостите на града, както и подрастващото поколение с 
историяна на района и Девин.Музейната сбирка съхранява  предметите от бита и чрез нея 
се популяризират  местните занаяти, обичаи, традиции и култура.  
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 В Музейната сбирка през 2016 година са проведени шест различни изложби, две 
представяния на книги и три тематични вечери, посетени общо от 750 граждани на Девин. 

За 2016 година  през Музейната сбирка са преминали 1070  гости на града. От тези 
посещения 496 са ученици с организирани  групи, пред които  са изнесени беседи,  164 
са пенсионери и деца, 410 други пълнолетни граждани. Общо Музейната сбирка е 
посетена от 1820   посетители за отчетния период. 

През изтеклата 2016 година в Музейната сбирка са постъпили 21 предмети от бита, 
дарени от гражданството на Девин, записани с актове за дарение и отбелязани в 
инвентарната книга. 

Ремонтните дейности макар и да не са основни за НЧ „Родопска просвета 1923”, 
заемат сериозен дял от разходите на читалището. Остарелият сграден фонд изисква 
много ремонтни работи, за да се поддържа в добро състояние и да може да 
отговаря на нормите за безопасност на ползващите го.И през тази година се налои 
да правим частично претръскване на покрива на сградата на ул.Александър Костов” – 
веднъж планирано и още веднъж поради появил се сериозен теч над салона, довел до 
разрушаване на част от тавана. 

По разпореждане на ПБЗН и влязла в сила Наредба № Із – 1971/2009 СТПНОБП   
до 31 декември 2016г трябваше да се монтира пожароизвестителна инсталация на 
сградата в която се помещава театралния салон. Системата за пожароизвестяване 
обхваща всички помещения в сградата и е на стойност  5 178 лв. Въпреки усилията, които 
се полагат за сградния фонд на читалището, салона стана временно неизползваем поради 
частичното падане на гипсово платно от тавана, вседствие на появил се теч на покрива и  
остава така до намиране на средства за отремонтирането му. 

Състоянието и на други помещения, ползвани от много хора – ученици,  членове на 
читалището и граждани на Девин е критично. Репетиционната зала на втори етеж в 
сградата на ул.”Ал.Костов” е с таван, който изисква спешен ремонт, както и тавана във 
фоайето на втори етаж на Музейната сбирка.Стените са напукани  и изискват ремонт и 
пребоядисване. Дограмата в читалните на библиотеката е изгнила, изметната и с фуги, от 
които духа и помещенията не могат да се затоплят нормално.От тавана в голямата заемна 
зала падат боклуци, а понякога и мишки.Електрическата инсталация е остаряла и не 
издържа на натоварването на вкючените отоплителни уреди. Грижата за тези обществени 
помещения не може да бъде оставена само на читалищната организация, защото 
приходите не могат да покрият разходите за дейността и за поддръжка на сградния 
фонд.Общината трябва да влезе в ролята си и да се погрижи за подпомагане дейността на 
библиотеката и Музейната сбирка. Ремонта на салона също не е по силите на 
читалището.Той се използва не само за читалищни мироприятия, а и за различни изяви на 
училището и детските градини, за събрания и други срещи на цялото гражданство. 

Сградата на читалището намираща се на ул.”Ал.Костов” № 10 бе изоставена години 
наред – за периода от 1990 до 2002г. Не бяха извършвани ремонти и отделни помещения 
в нея бяха сериозно повредени.През тези години там бяха настанени от Общината  
Центъра за работа с деца и Пенсионерски клуб.Не бяха  полагани никакви грижи за 
покрива, салона и помещенията в нея.Когато положението стана плачевно и сградата  
вече почти не можеше да се използва Центърът за работа с деца беше преместен  около 
2000 г. от Общината в сградата на Дома на културата, след което читалището се зае да я 
ремонтира и възстанови за културни дейности. 

НЧ „Родопска просвета 1923” за да направи сградата отново използваема години 
наред полага неимоверни усилия и отделя от малкото си средства, за да я възстанови и 
съхрани за поколенията и отново да даде живот на изоставения кино-салон. Изброяваме 
част от строителните и ремонтни мероприятия извършени от читалището със собствени 
средства и целеви субсидии по проекти от МК за периода от  2003 до края на 2016 
година:  
1.Ремонт на стая 56 кв.м. ІІ етаж - югоизток за Ателие –„ Традиция – един нов поглед, 
едно ново начало” по повод спечелен проект за изработване на сувенири и посрещане на 
Нийл  Боне есента на 2003г. – измазване на стаята с латекс и на подовата настилка с 
блажна боя. 
2.Ремонт на две помещения с 63 кв.м. площ в североизточна маст на сградата включващ 
изграждане на нова стена откъм терасата и част от северната стена, горяла в предишни 
години по вина на Пенсионерския клуб.  
3 Реронт по дюшаме на стаите и основно в предна стая с връзка от фоайето на ІІ етаж, 
където имаше дупка на пода от около1м в диаметър. Ремонт на тавана от където беше 
паднала мазилка поради течовете на покрива. Поставяне на нова врата откъм терасата. 



Приложение №1 към Решение №47 от 31.03.2017 г. 

 10

3.Ремонт на терасата и поставяне на парапет и метална стълба към двора, служеща за 
втори евакуационен изход на етажа.Полагане на мозаечна настилка върху плочата, за да 
спре теча в избеното помещение. 
4.Ремонт на покривната конструкция на сградата и претръскване на целия покрив, 
подмяна на част от керемидите в северната част на покрива, поставяне на нови улами в 
северната част на покрива. 
5.Ремонт на малко междинно помещение от фоайето на ІІ етаж с изход към терасата, 
което се явява и преходно към стая – гримьорна на втори етаж с вътрешна връзка към 
сцената – подмяна на две врати и изграждане на таван, който беше изцяло разрушен от 
течове, измазване на изкъртени стени. 
6.Ремонт на сцена – изкърпване мазилка по стените, измазване и поставяне на 
осветление. Цялостен ремонт на стая до сцена – гримьорна: поставяне на дюшаме, 
изкърпване мазилката по стени и таван и измазване, ремонт на стълбище към втори етаж 
с връзка към гримьорна на ІІ етаж. 
7.Ремонт на салон: поставяне на гисов таван и измазване, измазване на арката, 
преподреждане на столовете в киносалона по изискванията на  Дирекция на ПБЗН, 
състоящо се в демонтаж на столовете, преподреждане на редовете като се отстраняват 
всички повредени и срявани седалки и монтаж при новите изисквания.  
8.Обмазване на седалките и стените в салона с антипиренни лакове по изискване на 
Дирекция на ПБЗН. 
9.Изграждане на нов комин и стая за печка до външна стена на салона по изискване на 
Дирекция на ПБЗН. 
10.Изграждане на димиотвод на сцената по изискване на Дирекция на ПБЗН, със система 
за ръчно управление. 
11.Поставяне на нови чиги на сцената,  нови завеси както на арката, така и на кулисите и 
в дъното на сцената .Закупуване и поставяне на специално подово платнище за сцена, 
съобразено с изикванията на  Дирекция на ПБЗН.  
12.Ремонт на таблото за електрозахранване на сцената и закупуване на пожарогасители 
спорез изискваниятата на Дирекция на ПБЗН. 
13.Поставяне на балатум в стаята-репетиционна на ІІ етаж – Ателие традиция. 
14.Частичен ремонт на тавана в Репетиционната – Ателие Традиция и частичен ремонт на 
таван във фоайето на І етаж. 
15.Саниране на лицева фасада и част от източна стена обхващащ Ателие Традиция, както 
и тавана на козирката на лицевата страна на сградата.Измазване със фасаден латекс, 
подмяна на дървената част на стрехата и олуците на южната, западната и източната част 
на покрива. 
16.Частично саниране на източната и северната страна  на сградата обхващащо двете 
свързани стаи на ІІ етаж и подмяна на дограмата. 
17.Частичен ремонт за подсилване на подовата настилна на сцената със 56 допълнителни 
подпори. 
18. Пълен ремонт на стаята на втори етаж служеща за втора гримьорна и свързана със 
стаята за преход към терасата: подмяна на изгнило дюшаме и греди, гипсокартон по стени 
и таван, подмяна на дограма. 
19.Поставяне на паник брави на входна врата ,  вход и изход на салона. 
20..Повторно обмазване на стени, сценичен декор, завеси и седалки в салона по 
изискване на  Дирекция на ПБЗН с антипиренни лакове. 
21.Изграждане на противопожарна система за известяване в салона и цялата сграда по 
изискване на  Дирекция на ПБЗН.  
22. Отливане на циментен пояс – Н = 60 см по протежение на цялата северна стена и част 
от източната за спиране на влагата  от почвата. 
23.Направа на стаичка до касата и поставяне на нова конструкция от PVC на мястото на 
касата във фоайето на І етаж. 
Всичко изброено по-горе доказва, че ръководството на читалището през тези години се е 
отнесло много отговорно към опазване на имуществото си, което е имущество и на 
гражданството на Девин, което е реалния ползвател.Въпреки положените от нас усилия, 
това не е проблем, който може да бъде решен без помощтна и намесата на Общината. 
 Работата по проекти за допълнително финансиране и повишаване знанията 
на работещите в читалището е дейност съпътстваща основните дейности.Всяка 
година се изготвят проекти с които да се подобри работа и да се дофинансират културни 
прояви, ремонти или други важни за читалището мероприятия или поставени задачи. 
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 През юни 2016 година се кандидатстваха  по програма „Живи човешки съкровища 
– България” с проекта „Родопската гайда – магията на планината” във сферата на 
традиционното пеене и свирене и получиха голямото отличие на МК – печата „Златен век” 
и парична награда от 1500 лв. Сумата се изразходва съгласно предвиденото в проекта  за 
закупуване на мъжки родопски носии. 

Кандидатства се  и спечелиха с ппроект „ Организиране и представяне на сборна 
изложба на творци в областта на изобразителното и приложното изкуства  от град Девин и 
общината” в Сесия на МК за частично финансиране на проекти в областта на музейното 
дело и изобразителните изкуства по тема: Подготовка на временни експозиции и 
образователни програми.Проектът беше на стойност 1382 лв, от които 1035 предоставена 
финансова подкрепа от МК и 347 собсвени средства. Със средствата по проекта 
изработихме 12 броя двустранни сгъваеми стойки, подходящи за различни видове 
изложби, монтиране на три броя осветителни тела във фоайетата на първи и втори етаж 
на Музейната сбирка и изготвяне на рекламни материали и покани за събитието. 

В края на годината – през м.декември кандидатстваха  по проект „Еньовден – 
фестивал на билките, цветята и екопродуктите от Родопите” на обща стойност 4990 лв 
предвидени за женски родопски носии, озвучаване на празника иплакати, листовки, 
реклама на същия 

Резултатите от Програмата VIVAKOM „Регионален грант” ще бъдат обявени през 
март 2017г. 
През отчетния период служителите на читалището участваха в два семинара на РЕКИЦ 
„Читалища” Смолян: на 27.04.2016г. на тема” Паритетна европейска квалификация на 
работещите в неправителствения сектор” и на 17.10.2016г на тема „Читалища Област 
Смолян – традиция и съвремие”; в работна среща „ Подобряване на 
междуинституционалното сътрудничество межзу институциите работещи с деца на 
територията на Община Девин, във връзка с превенцията на отпадане от училище, 
насилието, криминалните прояви, зависимостта от наркотични вещества и други” – 
21.04.2016г ; Научна конференция „Родопските читалища – минало и предизвикателства” 
в Смолян на 26.04.2016г ; онлайн обучение на тема”Граждански диалог в погкрепа на 
социалното включване на възрастните хора” проведено от Дружеството за 
разпространение на знания – Смолян; Национален форум с международно участие 
„Библиотеките днес” проведен в град София на 29 и 30 ноември.  
 Разбира се  винаги може да се желае още повече и повече, което им пожелаваме и 
за бъдещите периоди.  

      
ІІ. НЧ „Възраждане 1949” - кв.Настан развива активна художествена 

самодейност с местни и национални изяви на женска фолклорна група, мъжка фолклорна 
група и  детски танцов състав. Читалището се представлява от Снежана Димитрова 
Сакалийска -председател и Любен Кехайов- секретар. Читалището притежава 
библиотечен фонд от 8654 тома и осигурява библиотечно-информационно обслужване на 
жителите и гости на квартал Настан. Читалището  разполага  с оборудване   и  читалня . 
Наличие на компютърна  и размножителна техника и интернет достъпни безплатно за 
населението. Поради неосигурен физически достъп за хора с увреждания на същите се 
предоставя литература и информация по домовете. 

Разкрити са  кръжок по народно пеене за деца , ателие за ръчно плетиво  и група за 
автентични обичаи. Запознават се ученици на живо с фолклорните дейности –
демонстрация с музикални инструменти ,народно пеене ,обичаи и бит. 

 В читалището  се поддържат активно мъжка  и  женска певчески групи  и детски 
танцов състав . 

Емблемата на НЧ „Възраждане 1949” - кв.Настан е мъжката вокална група „Мъжки 
времена”. Ето и някои от изявите  на  мъжката и женската певчески групи  през 2016 
година.     

- Участие в програмата на Община Девин, по случай 1-ви март -  ден на самодееца 
и 3-ти март –Национален празник на Република  България. 
‐ 24  май -  участие на традиционния празник на кв. Настан 
‐ 16 юли - участие на Национален събор за народното творчество  „Рожен” 2016 на 

двете групи и солистка Румяна Гаджакова. Мъжката вокална група „Мъжки времена” 
бе поканена за участие на „Звездния концерт” – Рожен 2016г. Самодейците 
завоюваха 2-ра награда в категория Ансанбли.  
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‐ 10 август - участие на самодейните състави на  празника на град Девин и 
минералната вода 
Участия на детски танцов състав „Фантастика” 

‐ 24   май-участие на традиционния празник на квартал Настан 
‐ Участие на Национален танцов фестивал „Девин –Денс Фест” 2016 
‐ Участие на празника на гр.Девин и Минералната вода 
‐ Участие в коледно-новогодишна програма  в град  Девин. 

    НЧ „Възраждане 1949” - кв.Настан  ежегодно организира традиционна родова среща и 
празник на квартал Настан , програма по случай деня на самодееца, участие на групите 
на национални  събори и фестивали. 

Заложени са нови дейности в програмата на читалището – създаден е кръжок по 
ръчно плетиво  и създаване и обогатяване на музейна сбирка за събиране и съхраняване 
на автентични местни обичаи и фолклор. Читалището осъществява работа с различни 
възрастови групи.    

ІІІ. В програмите на Народно читалище "Назъм Хикмет -1948" - с. Грохотно 
По-важни мероприятия, проведени през 2016 г. са: 
 - 07 .01.2016г. Литературно утро в  библиотеката с ученици по случай 160 години от 
рождението на Стоян Михайловски. 

- 18.01.2016г. изложба посветена на 160 от рождението на Райна Княгина 
  - 21.01.2016г.Информационен ден за „Деня на родилната помощ”- лектор д-р 
Петрова. 

- 14 февруари – рецитал от стихотворения   посветени на любовта   от български 
автори.  

- 19февруари   -Изложба ; Рецитал и презентация  посветен на 143 години от 
обесването на Васил Левски.            

    
- 01.03.2016г.Ден на самодееца/празник/.Посращане на Баба Марта-изработване и 

подаряване на мартеници. 
- 03.03Изложба посветен на Националния празник. 
- 8 март Изложба конкурс”Сръчна домакиня” и програма –съвместно ЦДГ”Катя 

Ванчева”  
- 14 март обичай ежегоден”Посрещане на пролетта и изпращане на зимата”.   
- 26.03.2016г. Участие на танцов клуб”Светлина” на фолклорен фестивал 

„Хайдушка софра” гр.Хаскова. 
- 2 АПРИЛ изложба конкурс „Моят любим герой”- по случай  международен ден на 

детската книга  
- 06.04.”Празник на детската книга”- посветен на 130 години от рождението на Ран 

Босилек. Четене на приказки с деца от детската градина в Библиотеката. 
- 08.04. Проведе се с ученици от 5-ти до 12-ти клас”Библиотекар за един ден”. 

Децата бяха запознати с професията библиотекар или как протича един работен ден. 
Всички присъстващи деца избраха си книги и бяха обслужени от Едуард Стамболиев 
ученик от 9 клас     

 14.04. „Молбата на книгата”- „Аз мога вече да чета” гостуване на ученици от първи 
клас в библиотеката. 

- 20.-24.04.  Маратон на четенето с ученици”Четящи деца успяват”. 
Бяха наградени децата за участие  –конкурс и почерпени.   
- 20.04. Флашмоб пред читалището с ученици и учители. 
- 06.05.2016г.. Ежегоден обичай честван в селото „Адарлез” 
- 18.05. отворени врати на музейната сбирка по повод международен ден за 

опазване на паметниците на културата 
- 24.05. конкурс „Почитател на книгата” и празник посветен на светите братя Кирил 

и Методий-бяха наградени редовни читатели на библиотеката 
- 31.05.-информационен ден за вредите от тютюнопушенето по повод Световен ден 

без цигарен дим. Изготвени и раздадени брошури. 
 

-  10 юни участие на танцов клуб”Светлина” в трети фолклорен фестивал „Девин 
денс фест”. 
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- 09.07. юли  участие на танцов клуб”Светлина” в пети фолклорен танцов фестивал 
„Хоро край извора” гр.Велинград. 

    
- Лято в читалището–занимателни игри и поход в планината с ученици /опознаване 

на природата/. 
- 13.08.2016г. участие с програма от самодейци в празник на Девин  и минералната 

вода 
- 28.08 участие с програма в празника на селото.  

                                                                                                                                                      
- Участие с детски танцов състав на 7 и 8 .09.2016 г. във фолклорен фестивал 

„Орфей пее с морето“ в гр. Приморско. 
   
‐ Участие на танцов клуб „Светлина” на 24 .09.2016г. в  национален  фестивал на 

любителското фолклорно танцово изкуство ”На хоро по терлици”-2016  гр.Габрово. 
     
- 1 октомври ден на възрастните- ръководството на читалището поздрави 21 

възрастни хора/над 80 години/ от селото, на всеки един от тях имаше подаръци връчени 
по домовете им. 

-изложба посветена на народните будители. 
 - среща с жените от Грохотно „Бит и култура на населението през годините” 
 - новогодишна украса на библиотека и сградата на читалището  и  програма със 
самодейци 
 - 09.12.2016г.литературно утро „На кафе с книга”- с ученици и студенти от селото 

Библиотеката при Народно читалище "Назъм Хикмет -1948" - с. Грохотно е съвременен 
информационен център. 

През 2016 г. читатели 134; посещение 791; раздадена 1298 тома л-ра; ново 
закупена 7 тома  л-ра ;дарени книги-34 

Интернет информационни услуги /проверка на здравен статус, сканиране и 
изпращане на документи  електронно, търсене на работа, купуване  на билети за 
пътуване онлайн и подготовка на уроци от ученици и учители и др./-1199  

Подържа се сайта на читалището  и фейсбук страницата на читалището. 
Читалището работи с различни групи хора/възрастно поколение и младо поколение/ като 
се стреми с различни дейности да ги приобщи към социалния живот на селото. 
 
 ІV. Читалище НЧ „Светлина -1948” с.Гьоврен през изминалата 2016 г. беше 
изцяло в услуга на местното население и културен център за разнообразни дейности и 
услуги.  Привличат се не само млади хора, но се работи и с възрастни хора. Читалищното 
ръководство  търси и намира начини да осигуряваме през годината културни мероприятия  
-  участие в събори,празници ,концерти ,както на общинска така и на местната сцена. 

Читалището работи в следните сфери: здравеопарзване,спор,култура,социална 
дейности. 
През 2016г. фолклорната мъжка група и танцовата детска група участваха в празника 1-
ви март-ден на самодееца, 8 ми март честван в клуба на читалището , 6 ти май-
Гергьовден пресъздаване на обичая Адирлез, снимане на празника и съхранение във 
видео архива на читалището.Съвместно с училището честване на 24 ти май-Ден на 
славянската писменост и култура. Награди за децата с отличия за активна дейност  към 
читалището-най добър читател,най-любознателен и други.През летния период 
самодейните групи участваха в празниците на гр.Девин,Триград,Борино,специално 
участие в националния събор Рожен,празника на туристическото дружество в с.Гьоврен 

През летния сезон на 2016г. бяха организирани мероприятия -  Зелена библиотека 
–четене на книги, запознаване с биоразнообразието на региона, грижи за животните. 
Накрая бе организирано надбягване „Медената пита“-състезания за децата, след което 
кашкавалената пита бе раздадена на децата. 

За туристическата дейност на читалището – организиран бе празника на 
туристическото тружество ,на който бяха поканени  групи от общината-от 
с.Беден,Триград,Девин и Гьоврен. Организацията на празника беше като на събора 
Рожен,всички самодейци слязоха от гората с песен и гайди с коне и народни носии. 

Читалището  кандидатства с проект към Глобални библиотека с проект“Забавна 
библиотека“ които бе  спечелен и понастоящем  се работи по него до 3.04.2017г. - за 
допълнително обучение по български език на децата от 7 до 14г. 
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Читалищната библиотека работи усърдно през цялата година, потребителите имаха 
възможност да ползват компютрите, ежедневниците и книгите.Бяха организирани и други 
мероприятия- бал с маски, екскурзия до библиотека в Пловдив и исторически музей, 
викторини и други. Организирани бяха и новогодишни и Коледни празници съвместно с 
Кмеството на връх Нова година организирана бе музика на площада,посетена от много 
хора. 
През годината  читалищното ръководство  кандидатства още по три проекта.Един от 
поектите бе към фонд Земеделие мярка 7.2 за ремонт на сградата и обзавеждане,но за 
жалост недостигнаха  точки за да бъде одобрен проекта. 

В момента се работи проект към Виваком за обучение на възрастни  на тема –
„Компютърна и технологична грамотност на възрастните хора”. 

Заедно с успехите на читалището има и много проблеми за решаване.На първа 
линия неизбежно ремонтни дейности, липса на музикално-озвучителна техника, носии за 
детския танцов състав, а субсидиите от Министерството на културата недостигат даже за 
заплати и осигуровки. 
 
 

V. Ето  и дейността на НЧ „Изгрев-1936” –с. Триград за 2016 г. 
През изтеклата 2016 г. НЧ „Изгрев-1936” –с. Триград чрез дейността си се 

стремеше да бъде читалище от нов тип, да задоволява културните потребности на 
населението.      Планираните мероприятия са проведени. Битова вечер на тема „Песни, 
приказки, легенди и предания от моето село”, конкурс за най-добра рисунка на тема 
„Зимна приказка”, зимен спортен празник. Отбелязване на 160 години от рождението на 
Стоян Михайловски и 140 години от рождението на Джек Лондон – литературни четения. 
Рецитал посветен на Левски и литературна изложба.. 

В чест на 130 години от рождението на Людмил Стоянов обсъждане на книгата 
„Мехмед Синап“. Посрещане на баба Марта, подаряване на мартенички, отбелязване Деня 
на самодееца, възпроизвеждане на обичая „Палене на Стара Марта”. Отбелязване на 
Националния празник- 3 март, рецитал и литературна изложба. Отбелязване на световния 
ден на поезията и международния ден на водата. Международен ден на „Детската книга“- 
четене в детската градина от деца на деца. Отбелязване Деня на земята, участие на 
детската фолклорна група на патронния празник на училището. 150 години от рождението 
на Пенчо Славейков- литературна вечер. 140 години от Априлското възстание- рецитал. 
Общо селско празненство по случай 24 май. Международен ден за опазване на 
биологичното разнообразие- беседа. 1130 години от разпространението на славянската 
писменост в България и 160 години от честването на 24 май- презентация. Отбелязване 
Деня на книгата и маратон на четенето. Празнуване на 1 юни в детската градина. 
Отбелязване на международния ден за опазване на околната среда. Отбелязване 2-юни 
ден на Ботев- рецитал, беседа за борба с наркоманията- 26.06.2016г. Отбелязване на 
Еньов ден- излет. 170 години от рождението на Хенрик Сенкевич- литературно четене. 
Организиране на лятно училище по български език и руски език. Отбелязване на ден на 
билките, възпроизвеждане на обичая „Среде лято“. 150 години от рождението на чичо 
Стоян- препрочитане на любими произведения и рисунки по тях. 130 години от 
рождението на Дора Габе - четене на открито сред природата. Отбелязване 80 годишния 
юбилей на читалището- празнична програма. Отбелязване на деня на съединението. 
Работа със собствениците на хотели и къщи за гости, по случай световния ден на туризма. 
Отбелязване на деня на възрастните хора- празнуване на златни сватби. Здравна беседа, 
международния ден за борба с остеропорозата. Отбелязване на деня на народния 
будител- рецитал. Презентация на тема „Творчеството на Ран Босилек“- в чест на 130 
години от рождението му и отбелязването на 190 години от рождението на Карло Кароди. 
Проведени са два курса за индивидуално обучение по елементарна компютърна техника с 
над 55 годишни хора. Женската певческа група участва на празника на с. Кожари, 
Орфическите мистерии в село Триград, празника на с. Кестен и с. Жребово, 
Международния фестивал „Несебърски накит- 2016г.“-гр. Несебър- спечелен златен медал 
и първо място, а на  Международен фестивал „Неделино-2016“- трето място и бронзов 
медал, Групата участва на празника на гр. Девин и минералната вода, на празника на с. 
Гьоврен, на юбилейния концерт на ансамбъл „Филип Кутев“-гр. Девин. Проведени бяха и 
новогодишни празници съвместно с кметство Триград. 

Читалището осъществява социални, информационни, културни, и образователни 
дейности. Предлага информационни, консултантски и  организационни услуги. 
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Към читалището функционират освен женската битова група и кръжок „Лечебни 
растения”- 7 души до 14 години, клуб „Приятел на книгата”- 10 души до 65 години, клуб 
„Плетиво”- 15 жени до 65 години. 

Читалището работи в сътрудничество с ОУ „Иван Вазов“, ДГ- Триград,  кметство- 
Триград, Туристическо дружество „ Орфей“, ДГС „Триград“, клуба на пенсионерите и 
инвалидите в с. Триград. 
 
 VІ. В НЧ „Надежда–1950” с. Беден проведени бяха следните по-важни 
мероприятия 

-Битова вечер на тема „Зима край огнището”-представяне на традиционни ястия и 
различни занаяти. 
               
м февруари-Честване деня на влюбените. 
Отбелязване на годишнината от обесването на Васил Левски. 
м. март-Посрещане на баба Марта с жителите на с. Беден. 
Трети март-Изготвяне на инфорамционно табло с децата от с.Беден. 
Честване на 8 март-деня на жената. 
24 – ти май – Беседа с деца 
Организиране и провеждане на празник на с.Беден. 
Участия с битовата група за автентичен фолклор: 
 
Участие в събор на народното творчество „Рожен-2016г.” 
Участие в празник на с.Триград. 
Участие в събор на гр.Доспат. 
Участие в събор в местноста „Вълчи камък”. 
Участие в празника на гр.Девин и минералната вода. 
Участие в среща концерт заедно за” СВЕТЛИК” гр.Девин 
 
1. Ноември-Честване Деня на Будителите .Изготвяне на информационно табло с децата от 
с.Беден. 
17. Декември-Новогодишно тържество. 
Посрещане на Дядо Коледа-програма на децата от селото /песни, танци и сценка/. 
 

VІІ.  В НЧ „Асен Златаров-1945” с. Брезе функционира битова група „Славей” – 
17 участника и кръжок „Сръчни ръце”. Има етнографска сбирка от 47 експоната. 
  Децата от кръжока „Сръчни ръце” изработиха прекрасни мартеници ,които бяха 
изложени в библиотеката.  
 Организиране и участие в празници – 1 март, 3 март, 8 март, маратон на четенето – 
м. април, 1 юни – рисунка на тема „Мечтата на едно българско дете”. Отбелязване  -
Съединението на България – 6 септември и Независимостта на България – 22 септември с 
табла във фоайето читалището. Викторина с ученици по случай 1 ноември – Деня на 
будителите. 
 На Гергьовден- 6 май по традиция се провежда празника на с. Брезе. На Петровден 
се провежда събор-родова среща в местността „Синора”. Самодейците от битовата група 
„Славей” взеха участие в празниците на селата – Беден, Осиково, Забърдо, Борино, в 
празника на гр. Девин и минералната вода. Групата участва на събора „Рожен-2016”, на 
15 международен фолклорен фестивал „Неделино-2016”, Туристическия празник –             
с. Гьоврен. 
 Нови дейности, заложени в програмата на читалището е работа по проекти за 
селските райони. Среща и обмяна на опит с колеги от общините Борино и Доспат. 
 

          
VІІІ. За ръководството и самодейците от НЧ „Просвета-1942” с. Лясково 2016 

година беше изпълнена с много работа и емоции. Ето и отчета за дейността на 
читалището.  През 2016 г. бяха проведени следните по-важни мероприятия:  

‐ Заснето предаване „Фолклорна трапеза” за етнографията но село лясково-песни, 
традиции, обичаи, трапеза, занаяти с участието изцяло на СФГИНТ „Лясковчани” 

‐ Край  бумтящата печка - мост между поколенията –среща с най-старите хора в 
селото 

‐ „Снежинки бели” – Конкурс за най-красиво изработена снежинка 
‐ Бабинден 
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‐ Снежен ден – състезания със шейни и конкурс за най-добър снежен човек 
‐ „Умря за да живее вечно” – презентация за Васил Левски 
‐ „Носим песента в сърцето си” - Шоу- програма за деня на самодееца 
‐ Рецитал за  3 март 
‐ „Наша марта” – извършване на ритуала къдене 
‐ Шоу - програма за деня на майката 
‐ Видеоклипа на песента „Триста са пешки пукнали” в изпълнение на СФГИНТ 

„Лясковчани” печели 1 място в класацията на Балканфолк за месец мартза месец  
‐ Първоаприлска шега –шоу- програма 
‐ Вечерта на Хайтов – литературно  четене  
‐ Фото - конкурс „ Пролет моя” 
‐ Конкурс „ Писано яйце, шарено” 
‐ Видеоклипа на песента „Юначе лудо и младо” в изпълнение на СФГИНТ 

„Лясковчани” печели 1 място за месец април във Световния ТВ Шампионат 
‐ Гостуване на празника на буквите в училище 
‐ Седмица на детската книга – маратон на  четенето,  пижамено парти в библиотеката 

‐ Гергьовден – битова програма 
‐ 24 май – презентациярецитал 
‐ Презентация на тема „ Пътят на хартията” 
‐ Приказен карнавал 
‐ Участие на празника на село Беден 
‐ Заснети са 2 видеоклипа на група за автентичен фолклор „лясковчани” за филм по 

проект „Високи Западни Родопи” 
‐ Участие на концерт в Девин 
‐ Участие на 20 старопланински събор Балкан фолк 2016. Награди: 

Носители на почетния знак 
Диплом за съществен принос за съхранение на българските традиционни 
изкуства 
Диск 

‐ Участие на 7 български национален шампионат по фолклор „Евро фолк 2016” 
Награди: 
 Златен медал в категория автентичен фолклор 
 Носители на званието „Национален шампион” 
 Класиране за Световния шампионат по фолклор 
 Лауреати от националния шампионат 

‐ Участие  на събор Рожен 2016 
‐ Денят на детето -  шоу 
‐ Участие на събора в село Триград 
‐ Шоу програма -  Лясково – храм на песента 
‐ Лясково  пее  - участие на група „Лясковчани”  в събора на селото 
‐ Залюляло се вито хоро  - участие на Танцова група „Гердани” в събора на селото 
‐ Турнир по тенис на маса спонсориран от Кметство с. Лясково с участието на СК 

„Спартак лясково” 
‐ Най – красива рисунка на асфалт на тема „Лятна    ваканция” 
‐ Конкурс за най-красиво хвърчило 
‐ Шоу програма – 17 години клуб „Млади таланти” 
‐ Участие на събора в Доспат 
‐ Фото-конкурс на тема „Подзиме” 
‐ Участие на 6-ти световен шампионат по фолклор „Worid folk” 2016 

Златен медал в категория Автентични песни 
Лауреатско звание 
Званието Световен шампион в категория Автентични песни 
Диплом за художествения ръководител на групата 
Носители на почетния знак на „Worid folk” 2016 
Диплом за съществен принос за съхранение и предаване на български традиционни 
изкуства 
Лауреатско звание 
5 място в генералното групово класиране на Световния шампионат със 
Специалната награда на Европейската фолклорна Академия 
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‐ Фолклорна група Лясковчани печели званието ЕТНОНОХОДКА на 20Старопланински 
събор 

‐ Участие в дефиле в град Девин 
‐ Не светилник – огнище да бъде Читалището  -  програма за деня на  будителите 

‐ Страници от живата история на Лясково – среща между поколенията 

‐ Видеоклипа на песента „Юначе лудо и младо” в изпълнение на СФГИНТ 
„Лясковчани” е класирана за участие в годишния европейски ТВ шампионат по 
фолклор 

‐ Гостуване на Училищен кръжок в библиотеката – представена презентация             
„С песните и легендите на Лясково” 

‐ Участие в програмата „Запалване на коледна елха”, град Девин 

‐ Участие на Коледа в ОУ „Христо Ботев”, с. Лясково 

‐ Коледа в ДГ - Лясково 

‐ Конкурс „ Най-красива сурвачка” 

‐ Коледа е  –  битова програма 

‐ Новогодишно шоу под елхата 

Членове на читалището са 60.Самодейците 41.  

 
ІХ.  НЧ „Родопска обнова – 1938” – с. Михалково работи за запазване на 

традициите и обичаите на населеното място чрез възстановяване на някои ритуали:  
‐ Бабин ден 
-  Сурва 
-  Изработване на мартенички 
-  3 март 
-  8 Март 
-  Международен ден на детската книга 
-  Великден 
-  Международен ден на медицинския работник 
-  Среща с настоящи и бивши учители на 24 май 
- Ден на народните будители 
За реализиране на тези цели помага  и кръжока „Обичам книгата”. 
Гордост за селото е младия гайдар Петър Бодуров, който представя селото на 
национални събори и фестивали:  
-  Участие на Националния събор „ Рожен-2016”,  

-  Участие на фолклорния събор Копривщица -2016  

- Участие на събор на рупите 

- Участие на събор в Гела 

 Х.  Ръководството на НЧ „Светлина -1946” с. Стоманево може  да се похвали  не 
само с богатата си етнографска изложба, но и с работата с деца и възрастни. С детската 
група за автентичен фолклор работят главно през лятото, когато децата са на село. 
Занимават ги с рисуване, танци, народно пеене. Възрастните членове на читалището се 
занимават с изработване на геги, дървени лъжици, традиционни плетива и шевици. С 
групата за автентичен фолклор заснеха  филмч „Седянка в с. Стоманево” и филм „Край 
старата чешма”. Възстановиха народни обичаи, като ги филмираха  и по този начин 
правят летопис на електронен носител и го разпространяват. Имат огромни пана 
нарисувани: Родопчанка, родопско халище и гайдар – нарисувани и дарени от 
почитателка на читалището Марияна Вълчева  дизайнер в МЕТРО Стара Загора. Женската 
група за автентичен фолклор  участва в празника на селото, празника на гр. Девин и 
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минералната вода. За празника на селото  и юбилея на читалището с децата от селото и 
от Испания бе подготвена  богата програма. 
 

ХІ. Към НЧ „Отец Паисий – 1951” с. Селча има изградена женска група за 
народно пеене, която взема активно участие при провеждането на културните 
мероприятия на читалището както на местно, общинско, регионално ниво. Взема участие 
и във фестивали с международно участие. Изяви на Женска група за народно пеене: 

‐ Участие в празника на селото, „Рожен 2016” , 
‐ Участие в празника на Девин и минералната вода, 

 
Участие в международния фестивал за двугласно пеене „Неделино-2016”. Групата спечели 
бронзов медал и златен медал за индивидуално изпълнение. 
 
 

Участия: 
Във връзка с бележити дати и годишнини във фоайето на читалището се изготвят 

кътове, а в библиотеката презентации. По традиция всяка година на 6 януари отбелязват 
годишнина от рождението на Христо Ботев с кът от материали за творчеството му и 
рецитал. 

На 21 януари ежегодно отбелязват „Бабин ден”. 
През месец февруари във връзка с годишнината от обесването на Васил Левски във 

фоайето на читалището се изготвя витрина с материали и снимки за живота и делото на 
Апостола 

 
 През месец февруари се  провежда  конкурс за най-красиво изработена 

мартеница.  
Запознават се децата с историята за  мартеничката с презентация в библиотеката. 

На най-добре представилите се  бяха връчени награди.Тържествено отбелязаха деня на 
самодееца 1 март  с много музика ,танци и песни.Традиционно всяка година Читалището 
организира осмомартенския празник на жените,които го очакват с нетърпение за да могат 
да се повеселят и да се откъснат от напрегнатото ежедневие.В чест на световния ден на 
книгата 2 април се проведе конкурс за рисунка на тема „Моят любим приказен герой”. 
Проведе се и конкурс с  деца за най-красиво боядисано великденско яйце.Тържествено 
съвместно с ОУ „Отец Паисий” се  чества 24 май - Деня на славянската писменост и 
култура с богата програма в двора на училището. В чест на 1юни деня на детето се 
организира с децата рисунка на асфалт и състезание с велосипеди. Всички деца 
получават  награди и лакомства. Ежегодно организират лятна занималня с децата. 

 През месец юни се организира и провежда беседа във връзка с международния 
ден за защита на децата - жертва на агресия.  Съвместно с Кметството се организира и  
провеждането на празника на селото.  

Ежегодно в читалището се поддържа музейна сбирка с етнографска, 
археологическа и фотографска част. 
                                                                          
                                                                                                                                                 
        ХІІ. През 2016 година за НЧ”Съединение -2006” –с. Осиково читателите са 73. В 
библиотеката има набавени 1650 бр книги от дарения с което общо стават  3123 бр книги, 
достатъчно  книги и отговаря на изискванията на чл.37 от Закона за обществените 
библиотеки. Има клуб „Интернет”. 

Ползването на интернет клуба е без никакви ограничения относно ден и час. При 
нужда се ползва и в почивните дни и през късните часове. 

Вече е традиция празника на селото и ягодата, както и Новогодишния празник да 
се празнува заедно с кметството и училището и с богатата програма. Новогодишния 
празник бе проведен на площадчето пред кметството  на открито със запалване на 
празничен огън, което допринесе  за по-голямо разнообразие и по-емоционално 
посрещане на Новата година. 

В читалището се поддържа кукерски състав и има индивидуални участници в 
сценки и скечове. 

Не се забравя и традицията  през февруари да се провежда Празника „Мечкяри”. 
Хората смятат, че това е проява с която се прогонва злото от домовете и има голямо 
значение за по-голям берекет от земеделската продукция. Не се забравя паленето на 
марта-14 март „Къдене с пушек”. Отбелязват се и 3-ти март, 24 май, Хелоин.  
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Нови дейности, заложени в програмата на читалището са вечери и годишнини на 
поети и писатели през 2017 година.  

Доста положителна е работата на читалищното ръководство с децата от ромски 
произход, които се отглеждат от приемни семейства в селото. Включването йм в програми 
за отделни празници ги кара да се чувстват като неразделна част от всички  и спомага за 
тяхното добро възпитание.  

Всички очакват вече да имат и салон за организиране и провеждане на различни 
чествания.  
 

 
  По трудна  е работата на читалищата: НЧ "Надежда -1950" -с.Беден, НЧ "Асен 
Златаров-1945" с. Брезе, НЧ "Светлина -1948" -с. Стоманево и НЧ "Родопска обнова-1938" 
- с. Михалково. където няма училища. В тези села читалищата са единствен 
информационен център и благодарение на малко останали самодейци се надяваме да се 
съхранят родопските песни и традиции на идните поколения. 

Участието йм в международни фолклорни фестивали – показва, че родопските 
песни и традиции ще се съхранят и предадат на идните поколения. 

Дейностите по календарния план на годишната програма за развитие на 
читалищната дейност за 2016 г. са изпълнени. Проведени бяха планираните мероприятия.  

Всички читалища отбелязаха: 19 февруари с изложба от материали за живота и 
дейността на Васил Левски; Деня на самодееца – 1 март с тържествени концерти и 
програми; Националния празник на Република България – 3 март;  осмомартенски 
седянки и изложби на ръкоделие; Деня на шегата; седмица на детската книга и изкуства 
за деца - изложби на книги, конкурс - стихове и разкази; викторини, 24-ти май – Деня на 
славянската писменост и култура; 1-ви юни - Деня на детето; 1-ви ноември - Деня на 
народния будител.  

Читалищата от гр.Девин, кв.Настан, с.Селча, с.Беден, с.Брезе, с. Михалково, 
с.Лясково, с.Стоманево, с.Гьоврен, с.Грохотно и с. Триград взеха участие в програмата за 
Празника на града и минералната вода, а всички читалища - в организирането и 
провеждането на празниците на съответните населени места. 

Във всички населени места от общината бяха изнесени коледни и новогодишни 
програми. 

Работещите в читалищата участваха в обучения, проведени от РЕКИЦ – Смолян. 
Читалищата работиха усърдно за постигане на целите си да задоволяват 

потребностите на гражданите свързани с развитие и обогатяване на културния живот, 
социалната и образователната дейност в населеното място, запазване на обичаите и 
традициите, както и за популяризиране на нематериалното културно наследство на 
Община Девин. Организираните от тях школи, клубове, кръжоци, празненства, концерти и 
чествания се радваха на голяма популярност и посещаемост от всички възрасти. 

По Програма „Глобални библиотеки – България” в шест библиотеки са създадени 
информационни центрове. Благодарение на тази Програма се улесни достъпа до 
информация и услуги чрез Интернет. По този начин читалищата се утвърждават като 
фактор за обществена промяна и средище за информация, комуникация, обучение, знания 
и електронни услуги. Съдейства се за приобщаване на българските граждани към 
глобалното информационно общество. 

Всички читалища осъществяват библиотечно-информационна дейност, отговаряща 
на изискванията на чл.37 от Закона за обществените библиотеки,включително набавени 
нови информационни източници (книги, периодични издания и др.материали). Съхраняват 
и предават нематериалното културно наследство. Повечето от читалищата имат 
етнографски сбирки. Всички кандидатстват по проекти, но само няколко бяха одобрени.  

Почти всички читалища осъществяват и социална политика т.ч. доброволческа 
дейност, работа с различни възрастови групи, работа с хора с увреждания и осигуряване 
на достъп на тези хора до дейността на читалището, работа с представители на етнически 
общности. 
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Община Девин подпомага читалищата за участието им в Национални и 
Международни фолклорни фестивали. Участието на наши читалища в такива фестивали 
показва, че културното наследство може да бъде мощно средство за реализирането на 
глобалната инициатива „Културата: мост към развитие”. 
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Г О Д И Ш Н А    П Р О Г Р А М А 

 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 

В ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2017 ГОДИНА 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за          

2017 година се създава в изпълнение на чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища, 
въз основа на направените от читалищата  в Община Девин предложения за дейността 
им през 2017 година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на 
Община Девин. 

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 
Община Девин за 2017 г. цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и 
утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи 
културната идентичност на Община Девин. 

Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните 
дейности през 2017 година –годината на Апостола /180 години от рождението на 
Васил Левски/.Община Девин ще е активен участник и организатор в кампании за 
информираност, осведоменост и инициативност на местната общност, за утвърждаване 
на читалищата от общината като центрове за развитие и придобиване на 
компетентности, за реализиране на глобалната инициатива, „Културата: мост към 
развитие” . Читалищата  са институциите, чрез които ще запазим нашия облик и нашите 
ценности в голямото Европейско семейство.2017 
 

 
Раздел І. РЕСУРСИ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ 

 
В Община Девин са регистрирани 12 читалища /в гр.Девин, кв. Настан, 

с.Грохотно, с.Гьоврен, с.Триград, с.Селча, с.Беден, с.Брезе, с.Стоманево, с.Лясково, 
с.Осиково и в с.Михалково/, като всяко едно от тях е вписано в Регистъра на народните 
читалища към Министерство на културата. С държавна субсидия за 2017г. са 
субсидирани 12-те читалища, като общата сума е в размер на 146000лв. В субсидираната 
численост за читалищата в община Девин за 2017 година няма промяна спрямо 2017 
година – тя остава в размер на 20 субсидирани бройки. Предоставянето на бюджетни 
средства за народните читалища има за цел да подкрепя и стимулира тяхната дейност, 
съобразно възложените им със Закона за народните читалища функции за развитие на 
местния потенциал. 

Близо 80% от всички мероприятия в Културния календар на Община Девин за 
2017 г. са реализирани със съвместното участие на читалищата в Общината. Всяко едно 
от тях е участвало в местни и регионални празници и фестивали. 

С разнообразната си художествена дейност всички те спомагат за съхраняване на 
местните традиции, обреди и обичаи. Налице е приемственост между поколенията. Почти 
във всички читалища има самодейни групи за възрастни и школи за деца. 

 
• Към ОНЧ „Родопска просвета– 1923” – гр.Девин функционират: 

 - Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков 
 - Коледарска група с ръководител Николай Карадимов 
 - Камерна група за народно пеене „Девин” с ръководител Манол Ташков 
 - Вокална група за стари градски песни „Орфей” с ръководител Димитър Кушлев 
 - Вокална група за популярни песни „Лира” с ръководител Васил Джигошев   
 - Женска вокална  група „Родопчанка” с ръководител Надежда Башова 
 - Кръжок „Изобразително изкуство” в две възрастови групи с ръководител Татяна 
Димитрова 

- Женски клуб за културни инициативи „Девина” с ръководители Мария 
Бояджиева и Мария Ангелова 

- Школа за изучаване на английски език за деца от  предучилищна и начална 
възраст с преподаватели Галя Вълчева   
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 - Детска музикална школа /пиано, солфеж и народно пеене/ с преподавател 
Надежда Башова 
 - Детска музикална школа с обучение по кавал с преподавател Калин Шупев 
 - Клуб „Български обичаи и традиции” 
  
 

• Към НЧ „Възраждане-1949”– кв.Настан функционират: 
 - Мъжка вокална група „Мъжки времена” 
 - Женска вокална група „Настанка”  
 - Група за автентичен фолклор  и  обичаи 
 - Детски  танцов състав „Фантастика” 
 

• Към НЧ „Назъм Хикмет-1948” – с.Грохотно функционират: 
 -  Две групи за народни танци 
 -  Група за модерни танци  
 -  Битова група за народни песни 
 -  Танцов клуб „Светлина”  
 

• Към НЧ „Светлина-1948” Гьоврен функционират: 
 - Мъжка фолклорна група 
 - Група за народни танци 

- Спортен клуб 
  

• Към НЧ „Изгрев - 1936” – с.Триград функционират: 
 - Женска битова група 
 - Група за народни обичаи 
 - Кръжок „Лечебни растения” 
 - Клуб „Приятел на книгата” 
 - Клуб „Плетиво” 
 

• Към НЧ „Асен Златаров-1945” – с.Брезе функционират: 
 - Смесена битова група 
 - Клуб „Сръчни ръце” 
 - Клуб „И аз мога”  
 

• Към НЧ „Надежда-1950” – с.Беден функционират: 
 - Женска битова група 
 - Кръжок „Плетиво” 
 

• Към НЧ „Просвета - 1942” – с.Лясково функционират: 
 - Смесена фолклорна група за изворно народно творчество „Лясковчани” 
 - Мъжка фолклорна група 
 - Женска фолклорна група 
 - Кръжок „Лясково-това гнездо няма да изстине” 
 - Клуб „Млади таланти” 
 - Клуб „Смехорани” 
 - Кръжок „Обичам книгата” 
 - Кръжок „Сръчни ръчички”  
 - Танцова група „Гердани” 
 

• Към НЧ „Отец Паисий - 1951” – с.Селча са изградени и функционират: 
 - Женска група за народно пеене 
 - Детски танцов състав 
 - Кръжок „Изобразително изкуство” 
 

• Към НЧ „Светлина - 1946” – с.Стоманево функционират: 
 - Женска група за автентичен фолклор 

- Детска група за автентичен фолклор 
- Кръжок за народно творчество 

 
• Към НЧ „Родопска обнова - 1938” – с.Михалково функционира: 
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 - Коледарска група 
 

• Към НЧ „Съединение - 2006” – с.Осиково функционират: 
 - Детска група за сценично изкуство 
 - Интернет клуб 
 

3.Акценти: Реализации по глобалната инициатива: „Културата - мост към 
развитие”  

- повишаване квалификациите и  постигане на по-добро развитие, чрез: 
форуми,технически семинари, работни срещи инициирани от РЕКИЦ „Читалища” – 
Смолян за концептуални подходи при решаване на гражданското развитие; 

- постигане на сътрудничество и партньорство с други организации имащи 
отношение 
  към читалищната дейност; 

- привличане и насърчаване участие  на гражданите, чрез открити пространства в  
читалищата за обществени дебати, диалог,  дискусии, срещи и др.; 

- да се работи  за развитие на  културата, традициите, както и за  нови параметри 
в читалищната дейност и публичните изяви; 

- иницииране на срещи с участие на представители на Министерство на културата, 
областната  и общински администрации по разработване програма , относно 
пълноценност  на  политиките за развитие в подкрепа на неформално образование  и 
култура в НПО. 
 
 

 
Раздел ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 
 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 
 

Утвърждаване на читалищата в Община Девин като средища с активни културни, 
информационни, социални и граждански функции. 

 Повишаване  потенциала на човешкия ресурс; 
 Лидери в културният диалог с общността;  
 Управленско мислене и умения, които да бъдат основа на нов тип обвързване на 
развитието, съобразно  спецификата на  културните дейности.     
 
 
ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 
1. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в Община Девин за 

реализиране на основните им дейности и развитието на съвременни форми на 
работа, съобразени с културните параметри на общината и придаващи 
съвременна визия на читалищната дейност. 

        
Приоритет 1: Стимулиране на читалищните дейности за съхраняване и 

популяризиране на българските културни традиции и наследство. 
 
2. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено 

значими сфери, като социалната и информационно-консултантската, както и в 
приоритетни области за обществено-икономическото развитие на региона. 

        
 Приоритет 1: Формиране на читалището като място за общуване и контакти, 
успешни социални практики и дарителски акции, повишаване ролята на читалищата за 
социалната и културна интеграция на различни социални общности, включително такива 
в риск, неравностойно положение, етнически общности и др. 
 Приоритет 2: Участие в разработването на местни стратегии и превръщане на 
читалищата във фактор на обществения диалог и обществените форуми. 

 
 
3. Насърчаване на трансграничното сътрудничество. 
 



Приложение № 2 към Решение 47 от 31.03.2017 г. 

 4

 Приоритет 1: Установяване на трайни и ползотворни международни контакти и 
участие на читалищата в културни мрежи. 

        
 
Раздел ІІІ. ДЕЙНОСТИ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

 
 ЯНУАРИ 
Дейност Срок Организатори 
Битова вечер на тема "Зима край огнището" – 
песни, приказки, легенди и предания от 
моето село. 
 

м.01.2017 г. 
НЧ - Беден  
НЧ - Триград 
НЧ - Лясково 

1. Изложба на литература по случай 169 
години от рождението на Христо 
Ботев, рецитал 

2. С поезията на Ботев – среща на 
жените от клуб „Девина“. 

06.01.2017 г. НЧ-Селча 
НЧ-гр. Девин 

Празнуване на Бабин ден  
 /Ден на родилната помощ/ 21.01.2017 г. 

 
Народните читалища в 
общината 

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

27.01.2017 г. НЧ - Триград 

„Красотата на зимата” – Зимата през погледа 
на децата – изложба, рецитал 31.01.2017 г. НЧ-гр. Девин 

 
 
 ФЕВРУАРИ 
Дейност Срок Организатори 
„Любовта в литературата” – отбелязване 
Деня на влюбените 
 

14.02.2017г. НЧ - Гьоврен 

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

19.02.2017г. 

Народните читалища в 
общината 
 
НЧ – гр. Девин 

Празник "Мечкяри" в с.Осиково 20.02.2017 г. НЧ-Осиково 
„Български шевици и плетене на една кука" 
- съхраняване на традиционни занаяти и 
обичаи 
 

м.02.2017 г. НЧ - Стоманево 

 
МАРТ 

Дейност Срок Организатори 
Ден на самодееца:    
- Концетни програми на самодейци от 
читалищата 01.03.2017 г. НЧ от Община Девин  

 - Вечер посветена на любителското 
художествено творчество 
 

01.03.2017 г. НЧ – гр. Девин 

Честване на 3-ти март - Национален 
празник на Република България   

- Тържествен концерт и заря 
 

03.03.2017 г. 
 

Община Девин и  
НЧ – Девин 

- Чествания по населени места 03.03.2017 г. НЧ от Община Девин  
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Вечер посветена на жената – среща с 
празнична програма на жените от АРТ клуб 
„Девина” 

08.03.2017 г. НЧ – гр.Девин 

Възпроизвеждане на обичая – „Палене на 
стара Марта” 
 

14.03.2017 г. Читалищата в Община 
Девин 

Участие в международен  фестивал 
„Хайдушка софра”-Хасково М. 03.2017 г. НЧ-Грохотно 

Световен ден на книгата – литературно 
четене 21.03.2017 г. НЧ-Гьоврен 

 

Отбелязване „Часът на Земята”  25.03.2017 г. НЧ от Община Девин 
 
 
 АПРИЛ 
Дейност Срок Организатори 
Ден на шегата - празник за малки и големи 01.04.2017 г. НЧ от Община Девин  
Международен ден на Земята – изложба от 
природни материали.  22.04.2017 г. НЧ - Гьоврен 

Изложба на великденски яйца. 
Честване на Великден 08-17.04.2017г. НЧ от Община Девин  

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

25-29.04.2017г.  НЧ от Община Девин  

Участие в Международния фолклорен 
фестивал „Софийска пролет” 
 

м.04.2017 г. НЧ - Настан 

 
 МАЙ 
Дейност Срок Организатори 
Гергьовден – общоградски празник  06.05.2017 г. ОНЧ - Девин 

Празник на с.Брезе  06.05.2017 г. НЧ - Брезе 

Представяне на обичай „Хъдерлез”  06.05.2017 г. НЧ - Грохотно 
НЧ - Гьоврен 

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

м.05.2017 г. НЧ – Девин 

Празник на с.Грохотно 13.05.2017 г. НЧ – Грохотно 

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 

18.05.2017 г. ОНЧ - Девин 

 
Участие в международен фолклорен 
фестивал в Гърция 
 
 
 

м.05.2017 г. НЧ-Лясково 

Ден на българската просвета и култура 
и на славянската писменост 24.05.2017 г. 

 
 
 

 - Празничен концерт 24.05.2017 г. Община Девин 
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НЧ - гр.Девин 
СУ – Девин 
ОДК – Девин 
ПГЕ „А.С. Попов” 

- Тържества по специална програма 24.05.2017 г. НЧ от Община Девин 
- Патронен празник на ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий” - кв.Настан и празник на кв.Настан 
 

24.05.2017 г. НЧ – Настан 

Конкурс на тема „Почитател на книгата” 24.05.2017 г. НЧ - Грохотно 
 
 ЮНИ 
Дейност Срок Организатори 
Ден на детето 01.06.2017 г.  

- Викторина и весели състезания, изложба на 
тема „Творя и уча в ОДК” и конкурс 
 

01.06.2017 г. 

  Община Девин 
НЧ от Община Девин 
ОДК 
 

Рецитал – незабравимият герой Христо Ботев 02.06.2017 г. НЧ - Лясково 
75-годишен юбилей на Народно читалище 
„Просвета-1942” с.Лясково 03.06.2017г. НЧ - Лясково 

Празник на с. Беден 03.06.2017 г. НЧ - Беден 

Световен ден на околната среда – беседа и 
поход сред природата 05.06.2017 г. НЧ -Девин 

Празнуване на „Еньовден” и пресъздаване на 
обичая по бране на билки 24.06.2017 г. НЧ - Девин 

Четвърти  фолклорен танцов фестивал 
„Девин Денс Фест” 
 

24.06.2017 г. 

Танцов клуб „Девин 
Денс”,Община Девин 
НЧ от Община Девин 
 

„Петровден” 29.06.2017 г. НЧ – Брезе 
Кметство - Брезе 

Участие в Детски етно фестивал Минерални 
бани – Хасковска област м.06.2017 г. НЧ  от община Девин 

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

08.07.2017 г. НЧ – Девин 

Отбелязване 180 години от рождението на 
Васил Левски 18.07.2017 г. 

 
НЧ от Община Девин 
 

Участие на самодейци в международни, 
национални и регионални фолклорни 
фестивали 

м.07.2017 г. 
 
НЧ от Община Девин 
 

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

29.07.2017 г. 

Турист. дружество 
„Орфей-1970”гр.Девин, 
Кметство-с.Триград, 
Кестен, Жребево и 
Народно читалище – 
с.Триград, 

Моето лято в библиотеката – Лятна 
занималня м.07.2017 г. НЧ от Община Девин 

 
 
 
 АВГУСТ 
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Дейност Срок Организатори 
Празник на с.Селча и 65-годишен юбилей на 
НЧ ”Отец Паисий-1951” – с.Селча 05.08.2017 г. НЧ – Селча 

Кметство – Селча 
Празник на с.Осиково 
 05.08.2017 г. НЧ – Осиково 

Кметство – Осиково 
Възпроизвеждане  на обичая "Среде лято" - 
с.Триград  07.08.2017 г. НЧ – Триград 

Кметство – Триград 

Празник на с.Чуреково 13.08.2017 г. Кметство - с.Чуреково,  
НЧ-Михалково 

Празник на град Девин и минералната вода 11-13.08.2017г. 
Община Девин 
НЧ – Девин, НЧ - 
настан 

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

Участие на самодейци в международни, 
национални и регионални фолклорни 
фестивали  

м.08.2017 г. НЧ от Община Девин 

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

Празник на с. Михалково 26.08.2017 г. НЧ – Михалково 
Кметство - Михалково 

 
 
 СЕПТЕМВРИ 
Дейност Срок Организатори 
Отбелязване деня на Съединението на 
България 06.09.2017 г. Община Девин 

НЧ от Община Девин 
Участие на самодейци в международни, 
национални и регионални фолклорни 
фестивали 

м.09.2017 г. НЧ – Девин 
НЧ - Грохотно 

Първи учебен ден 15.09.2017 г. Училища от Община 
Девин 

„Златно слънце грей” - фестивал за 
популярни и стари градски песни м. 09.2017 г. НЧ- Девин 

Отбелязване Деня на Независимостта на 
България 22.09.2017 г. НЧ от Община Девин 

Празник на с. Гьоврен 23.09.2017 г. НЧ- Гьоврен 
Кметство - Гьоврен          

 
 ОКТОМВРИ 
Дейност Срок Организатори 

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

01.10.2017 г. 
НЧ – Триград 
НЧ – Грохотно 
 

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

06.10.2017 г. НЧ - Девин 

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

08.10.2017 г. 
Община Девин 
НЧ от община Девин  
 

Отбелязване празника на „Света Петка” 14.10.2017 г. НЧ - Михалково 

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

24.10.2017 г. НЧ - Девин 
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 НОЕМВРИ 
Дейност Срок Организатори 
Ден на народните будители: 
-Среща с писатели, поети и учители; 
-Да опознаем българските будители – 
представяне на ученически презентации 
пред техните съученици 

01.11.2017 г. 

НЧ от Община Девин 
 
НЧ - Девин 
 

Вечер посветена на ръчното плетиво 15.11.2017 г. НЧ – Триград 
Ден на моето семейство м.11.2017 г. НЧ - Гьоврен 
190 години от рождението  
на Петко Р.Славейков – презентация за 
живота и творчеството му 

30.11.2017 г. НЧ – Триград 

 
 
 
 ДЕКЕМВРИ 
Дейност Срок Организатори 
Организиране празник за хората в 
неравностойно положение 03.12.2017 г. НЧ – Триград 

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

12.12.2017 г. 
 
НЧ от Община Девин 
 

 Празничен Коледен концерт 18.12.2017 г.   НЧ – Девин 

Благотворителен коледен базар 21.12.2017 г. НЧ- Девин 

 Дефилаж на Коледарска група 24.12.2017 г.   ОНЧ - Девин 

Коледни и новогодишни тържества по 
населени места  24-31.12.2017г.  

 
НЧ от Община Девин 
 

 Посрещане на Новата 2017 година 31.12.2017 г. 
Община Девин 
 НЧ – Девин 
ОДК - Девин 

 
 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 48 

от 31.03.2017 г. 

 

Управление на общински имоти. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.54, т.1 от 

Наредба №2 на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие да бъдат отдадени под наем след провеждане на търг с явно 

наддаване на имоти публична общинска собственост, както следва: 

 

1. Първи етаж – помещение /бивша банка КТБ/ с площ 78 кв.м. и приземен етаж 

с площ 85 кв.м., на Дом на културата гр. Девин, сграда с кадастрален номер 

20465.502.287.1 по кадастрална карта на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, 

актуван с АОС 112/30.09.1998г. с първоначална месечна наемна цена от 945.40 лв. с 

ДДС съгласно Приложение №1, раздел IV, ред 8, колона 3 от Наредба №2 на община 

Девин за срок от 10 год. за банков офис. 

За да осъществява друг вид дейност наемателят  може да промени 

предназначението на обекта съгласно изискванията на ЗУТ , след писмено съгласие 

на наемодателя , като съответно се коригира и достигнатата наемна цена на обекта, 

съгласно тарифата на Община Девин по Наредба №2 на община Девин. 

 

2. Помещение /бивш бар „Прима“/ с площ: зала - 154 кв.м., кухня - 69 кв.м., 

тоалетна - 27 кв.м. в Дома на културата, сграда с кадастрален номер 

20465.502.287.1 по кадастрална карта на гр. Девин, община Девин, обл. Смолян, 

актуван с АОС 112/30.09.1998г. с първоначална месечна наемна цена от 1980.60 лв. 

с ДДС съгласно Приложение №1, раздел II, ред 3,колона 3 и раздел IV, ред 6, 

колона 3, от Наредба №2 на община Девин  за срок от 10 год. за нощен бар. 

За да осъществява друг вид дейност наемателят  може да промени 

предназначението на обекта съгласно изискванията на ЗУТ , след писмено съгласие 

на наемодателя , като съответно се коригира и достигнатата наемна цена на обекта, 

съгласно тарифата на Община Девин по Наредба №2 на Община Девин. 
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Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол №5, т.4, ДЗО-51/15.03.2017 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 № 49 

от 31.03.2017 г. 

 

Управление на общински имоти. 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие да бъдат включени в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2017 г.” раздел IV – Наем и управление, 

част от следните недвижими имоти –частна общинска собственост: 

1. Терен с площ 4 кв.м., част от УПИ VIII, кв.36 по плана на гр. Девин 

попадащ в имот с идент. №20465.502.5029, предназначен за поставяне на 

преместваем обект за търговия и обслужващи дейности. 

2. Терен с площ 86кв.м., част от УПИ VIII, кв.36 по плана на гр. Девин 

попадащ в имот с идент. №20465.502.5029, предназначен за  поставяне на 

преместваем увеселителен обект . 

3. Терен с площ 12 кв.м.,част от УПИ II – 77,78, кв. 4 по плана на Беденски 

бани, предназначен за поставяне на преместваем обект за обслужваща дейност 

навес за извършване на масажни услуги. 

4. Терен с площ 10 кв.м.,в гр. Девин, попадащ в имот с идент. 

№20465.504.20, предназначен за поставяне на преместваем обект за търговска 

дейност - павилион. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол №5, т.5, ДЗО-52/15.03.2017 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 № 50 

от 31.03.2017 г. 

 

Отдаване под наем на общински имоти. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.54, т.1 от Наредба 

№2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие  да бъде отдаден под наем след провеждане на търг с явно 

наддаване на: 

1. Част от бивш стол в сградата на СУ „Христо Ботев“, УПИ I, кв.77, с площ от 

58 кв.м., кухня с площ 52,5 кв.м., подготвително с миячно с площ 22 кв.м. и склад с 

площ 7.5 кв.м. в СУ „Христо Ботев“,гр. Девин. Наемна месечна цена 138.50 лв. с ДДС 

съгласно Приложение №1, р.II, т.1 ,к.5 и р.IV, т.6, к.5 от Наредба №2 на община 

Девин. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол №5, т.6, ДЗО-53/15.03.2017 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 № 51 

от 31.03.2017 г. 

 

Приемане на Наредба за водене на Регистър на общинските детски градини 

и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община 

Девин. 

 

На основание чл. 20 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и 

във връзка с чл.346, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищно и училищно 

образование, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и 

центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин, 

съгласно Приложение №1. 

  
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол №5, т.7, ДЗО-54/15.03.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 



Приложение към Решение №51 от 31.03.2017 г. 

 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,  

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg 

 

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ 

ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ДЕВИН 

 

Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл.1. С наредбата се определят обстоятелствата, които се вписват в 

регистъра на Общински детски градини и Центровете за подкрепа за личностно 

развитие в Община Девин, както и редът за тяхното вписване. 

 Чл.2. (1) Регистърът на Общинските детски градини и Центровете за 

подкрепа за личностно развитие в Община Девин, наричан по-нататък „Регистъра”, 

се създава и се води в Община Девин. 

 (2) В Регистъра се вписват: 

 1. Общинските детски градини и Центровете за подкрепа за личностно 

развитие в Община Девин въз основа на заповедта за тяхното откриване, 

преобразуване, промени и закриване; 

 (3) На вписване подлежат само предвидените в наредбата обстоятелства и 

последвалите промени в тях. 

 Чл.3. Наредбата е съобразена с изискванията на Закона за предучилищното и 

училищното образование /ЗПУО/ и нейното изпълнение е задължително за всички 

лица, органи и институции, имащи пряко отношение и отговорност за поддържане на 

Регистъра в актуално състояние. 

 Чл.4. С Наредбата следва да са запознати директорите на общинските детски 

градини и центровете за подкрепа на личностно развитие, служебните лица от 

Община Девин, определени за извършване на вписване в Регистъра, обществените 

съвети и настоятелствата на общинските детски градини и училища.  

 Чл.5. Регистърът се поддържа като единна електронна база данни, които се 

вписват от служител, определен от Кмета на Община Девин. Служителят отговаря за 

достоверността на въвежданата информация. 

 Чл.6. Регистърът е публичен. Достъпът до информацията в регистъра се 

осигурява чрез интернет страницата на Община Девин, както и на хартиен носител. 

В хартиения носител не се допускат изтривания или зачертаване, като техничските 

грешки се поправят от длъжностното лице със забележка. 

 

Глава втора 

ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 Чл.7. В Регистъра подлежат на служебно вписване следните обстоятелства за 

общинските детски градини: 

1. Пълно наименование на детската градина 
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2. Вид 

3. Вид финансиране 

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската 

градина 

5. БУЛСТАТ/ ЕИК на детската градина 

6. Област, община, населено място 

7. Официален адрес на детската градина 

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има 

такива 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската 

градина 

10. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения 

съвет 

11. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на 

настоятелството 

12. Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина 

 Чл.8. В Регистъра подлежат на служебно вписване следните обстоятелства за 

центровете за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/: 

1. Пълно наименование на ЦПЛР 

2. Вид 

3. Вид финансиране 

4. Указание за дейностите 

5. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на ЦПЛР 

6. БУЛСТАТ/ ЕИК на ЦПЛР 

7. Област, община, населено място 

8. Официален адрес на ЦПЛР 

9. Населено място и адрес/и на други сгради на ЦПЛР, ако има такива 

10. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на ЦПЛР 

11. Служебен телефон, електронен адрес и сайт на ЦПЛР 

  

Глава трета 

РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА 

 Чл.9. Вписването в Регистъра се извършва от служител/и в Община Девин, 

определен/и със заповед на Кмета на общината. Кметът определя и длъжностно 

лице, което ще осъществява пряк контрол върху дейността по вписване в регистъра. 

 Чл.10. В Регистъра се вписват задължително всички обстоятелства от Глава 

втора от настоящата Наредба, в съответствие с тяхната последователност по чл.6 и 

чл.7, както и всяка обоснована промяна на същите. 

 Чл.11. Първоначалното вписване в Регистъра се извършва след привеждане 

на статута и дейността на общинските детски градини и на центровете за подкрепа 
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на личностно развитие в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и подзаконовите 

нормативни актове. 

 Чл.12. (1) Вписване в Регистъра на промяна в обстоятелствата по чл.9 се 

инициира с докладна записка от директора на детската градина и ЦПЛР до Кмета на 

Община Девин, в която се посочват основанията за вписване на промяната. Към 

докладната записка могат да се прилагат документи, удостоверяващи 

необходимостта от вписване на промяната. Докладната записка се входира в 

деловодството на Община Девин в срок до 3 дни от възникване на основанията за 

вписване на промяната в Регистъра. 

  (2) След извършване на проверка в Община Девин на основанията за 

промяната, тя се вписва или се отказва да бъде вписана в Регистъра при 

констатиране на пропуски и/или нередности в докладната записка и/или в 

основанията. 

  (3) Пропуските и/или нередностите по ал.2 се отстраняват в срок до 3 

дни от внасяне на докладната записка, след което промяната се вписва в Регистъра. 

 Чл.13. При наличие на достатъчно правни основания, произтичащи от ЗПУО 

и/или от други подзаконови нормативни актове, вписване в Регистъра на промени в 

обстоятелствата може да се извършва по преценка на Община Девин, без да е 

необходима докладна записка от директорите на детските градини и ЦПЛР. 

 Чл.14. Регистърът се води в две части – на общинските детски градини и 

ЦПЛР с графи и/или редове, съответстващи на обстоятелствата по чл.6 и чл.7 от 

Наредбата. 

 Чл.15. Вписването в Регистъра се извършва на български език, с изключение 

на изписването на електронния адрес и сайта на детските градини и ЦПЛР. При 

използване на съкращения и абревиатури се спазват установените книжовни 

езикови норми. 

  Чл.16. (1) При всяко вписване в Регистъра се отбелязват номерът по ред и 

датата на вписване. 

  (2) Новите обстоятелства се вписват така, че да не бъде засегната 

информацията, съдържаща се в предходните вписвания. 

  (3) Заличаването на вписано обстоятелство и поправката на допуснати 

грешки се извършват по начин, който не води до унищожаване или повреждане на 

информацията.  

 Чл.17. (1) Регистърът се поддържа по начин, който гарантира целостта на 

информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно 

изискванията на наредбата. 

 (2) Регистърът показва състоянието на посочените в глава втора 

обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят 

хронологично промените във вписаните обстоятелства. 

 (3) Регистърът позволява генериране на справки относно обстоятелствата, 

подлежащи на вписване. 



 Приложение към Решение №51 от 31.03.2017 г. 
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Чл.18. (1) За заличаване в регистъра директорът на детската градина / 

центъра за личностно развитие подава в Общината заявление по образец с мотиви 

за извършване на заличаването и прилежни копия на документите, доказващи 

обстоятелствата за извършване на заличаването. 

(2) Заличаването в регистъра се извършва от длъжностно лице по чл. 8 в 

случаите: 

1. Когато детската градина / центъра за личностно развитие преустанови 

дейността си за повече от една учебна година. 

2. При прекратяване дейността на юридическото лице. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл.19. Настоящата Наредба се приема на основание чл.346, ал.1 и ал.2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование. 

 Чл.20. Наредбата е приета с Решение № 51 от 31.03.2017 г. на Общински 

съвет – Девин. 

 Чл.21. Наредбата да се публикува на официалния сайт на Община Девин и да 

се сведе до знанието на заинтересованите лица и институции за сведение и 

изпълнение. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение към Решение №51 от 31.03.2017 г. 
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Приложение №1 
    

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА 

ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ДЕВИН 
В Регистъра подлежат на служебно вписване следните обстоятелства: 

 За общинските детски градини: 

–  ДГ „Здравец”, гр. Девин 
- ДГ „Изворче”, гр.Девин 

- ДГ „Катя Ванчева”, с.Грохотно 

- ДГ „Радост”, с. Гьоврен  

следните обстоятелства 
1. Пълно наименование на детската градина 

2. Вид 

3. Вид финансиране 

4. Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на детската 

градина 

5. БУЛСТАТ/ ЕИК на детската градина 

6. Област, община, населено място 

7. Официален адрес на детската градина 

8. Населено място и адрес/и на други сгради на детската градина, ако има 

такива 

9. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на детската 

градина 

10. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на обществения 

съвет 

11. Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на председателя на 

настоятелството 

12. Служебен телефон, електронен адрес и сайт на детската градина 

За центровете за подкрепа за личностно развитие: 

  –  ЦПЛР-Общински детски комплекс, гр.Девин 
 –  ЦПЛР-УО „Васил Левски”, гр.Девин 

1.Пълно наименование на ЦПЛР 

2.Вид 

3.Вид финансиране 

4.Указание за дейностите 

5.Акт за откриване, преобразуване, промяна и закриване на ЦПЛР 

6.БУЛСТАТ/ ЕИК на ЦПЛР 

7.Област, община, населено място 

8.Официален адрес на ЦПЛР 

9.Населено място и адрес/и на други сгради на ЦПЛР, ако има такива 

10.Име, презиме, фамилия, адрес и телефон на директора на ЦПЛР 

11.Служебен телефон, електронен адрес и сайт на ЦПЛР 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 52 

от 31.03.2017 г. 

 

Отчет за изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение 

на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на 

ромите ситуация за 2016 г. и приемане на План за действие за периода 

2017-2020 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Не приема Отчета за изпълнение на План за действие на Община Девин за 

изпълнение  на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в 

сходна на ромите ситуация за 2016 г., съгласно Приложение 1. 

2. Не приема План за действие на Община Девин за изпълнение на 

интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите  

ситуация (2017-2020), съгласно Приложение 2. 

  
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол №5, т.8, ДЗО-55/15.03.2017 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 № 53 

от 31.03.2017 г. 

 

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Девин за 2016 г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 24, т.2 от Закона за регионалното 

развитие, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Девин за 2016 г. и Таблица с индикатори за наблюдение 

и въздействие, съгласно приложението. 

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол №5, т.9, ДЗО-56/15.03.2017 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 № 54 

от 31.03.2017 г. 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Девин. 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема Наредба за изменения и допълнения към Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Девин, както 

следва: 

§1. В чл.11, ал.1 текстът от «01 март до 30 юни» да се промени така «до 

30 юни». 

§2. В чл.11, ал.2 се променя така: На предплатилите до 30 април за 

цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

§3. В чл. 46, ал.1 текстът от «01 март до 30 юни» да се промени така: 

«до 30 юни». На предплатилите до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка от 5 на сто. 

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол №5, т.10, ДЗО-57/16.03.2017 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 № 55 

от 31.03.2017 г. 

 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита 

на населението” гр.Девин през 2016г. и предстоящи задачи за 2017 г. 

 

На основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местна администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Приема Информацията за извършената работа на районна служба 

"Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Девин през 2016 г. и 

предстоящите задачи за 2017г. 

II. Възлага на кмета на общината: 

1. Да представи финансов отчет по план сметка изготвена по заповед на 

кмета на общината №РД-09-44/31.01.2012 г. и РД-09-168 / 04.05.2012 г. на 

отделните усвоени ( реализирани) средства през 2012-2014г. на обща стойност 

13253.01 лв. за ПБ по обезопасяване на кметствата , училищата, детските градини 

на територията на общината, във връзка с решение № 87 на Общински съвет Девин 

и заповед № РД-09-253 / 04.05.2014 г. на кмета на община Девин, както и 

предвидените средства за обезопасяване на общинските обекти през 2015 и 2016 г. 

2. Да се изготви финансова програма за обезопасяването на училищата, 

детските градини, читалищата и кметствата в община Девин за периода 2014-2020 

г. във връзка с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на 

гр.Девин. 

3. Да се предвидят необходимите средства за изпълнение на програмата за 

цялостното обезопасяване на подведомствените обекти, Общинска администрация 

Девин, монтиране на ПИИ, огнеустойчиви врати за отделяне на помещенията с 

директни изходи към стълбищните клетки в подведомствените обекти, във връзка с 

параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби на чл.14 от Наредба № 

8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите  ДВ бр.89 / 2014 г. които влизат в сила от 31.12.2016г. 

4. Да се предвидят средства за дейностите свързани с набирането, 

обучението на доброволците и направените разходи използвани от доброволците 

при възникване на бедствия, аварии на територията на общината. 
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Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол №5, т.11, ДЗО-58/20.03.2017 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 № 56 

от 31.03.2017 г. 

 

Актуализиране на плана за финансово оздравяване на община Девин. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 130б и чл. 

130д, ал.2 и ал.3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за публичните 

финанси и във връзка с наше Решение №133 от 18.08.2016 г., 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Възлага на кмета на Общината да актуализира Плана за финансово 

оздравяване. 

2. Определя срок за актуализация на Плана за финансово оздравяване на 

община Девин за периода 2017-2019 г. от един месец от настоящето Решение. 

3. След изготвяне същият да бъде внесен в общинския съвет за разглеждане 

и приемане. 

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол №5, т.12, ДЗО-59/21.03.2017 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 № 57 

от 31.03.2017 г. 

 

Предоставяне от Общински поземлен фонд имот с проектен кадастрален 

№093001, по § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Дава съгласие поземлен имот с проектен кадастрален № 093001 с площ 

0.937 дка., начин на трайно ползване – използвана ливада десета категория, 

местността „УСОЙНИК”, землище с. Беден да бъде предоставен на Общинска служба 

по земеделие – Девин за постановяване на Решение за възстановяване правото на 

собственост по приложената скица проект № Ф10702/08.09.2016 г. 

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол №5, т.13, ДЗО-60/23.03.2017 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 № 58 

от 31.03.2017 г. 

 

Предоставяне от Общински поземлен фонд имот с проектен кадастрален 

№083002, по § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Дава съгласие поземлен имот с проектен кадастрален № 083002 с площ 

5.452 дка., начин на трайно ползване – нива десета категория, местността „ГРОБА”, 

землище с. Брезе да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Девин за 

постановяване на Решение за възстановяване правото на собственост по 

приложената скица проект № К01580/07.04.2017 г. 

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол №5, т.14, ДЗО-61/23.03.2017 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 № 59 

от 31.03.2017 г. 

 

Даване на съгласие за подаване на проектно предложение на 

община Девин по Процедура BG05M9OP001-2.007 “Развитие на социалното 

предприемачество”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014 – 2020 г. 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Девин да кандидатства с проект „Подкрепа за 

социално включване на уязвими групи в община Девин”, по Процедура 

BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество”, Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 

2. Възлага на Кмета на община Девин да извърши необходимите правни и 

фактически действия на т. 1 от Решението. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.03.2016 г., Протокол № 5, т.15, ДЗО-62/23.03.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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