
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 131 

от 04.09.2017 г. 

 

Определяне на обща численост на персонала в Център за услуги в 

домашна среда – гр. Девин и средства за заплати и осигурителни вноски за 

сметка на работодателя 

 

   
 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 2 и т.6 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 

1. Определя обща численост на персонала във функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по 

социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност „Личен асистент” – 

местна дейност, считано от 04.09.2017 г. до 31.12.2017 г., както следва: 

1.1 Длъжност „Управител на Център за услуги в домашна среда” – 1 щатна 

бройка. 

2.Определя средства за 2017 г. в размер на 3 037.70 лв. за възнаграждения 

и осигурителни вноски на Управителя на Центъра за услуги в домашна среда, 

дейност „Личен асистент” – местна дейност, както следва: 

  §02-01 - „Други възнаграждения и плащане за нещатен персонал, нает по 

трудови правоотношения” – 2 560 лв. 

  §05-51 – „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО” – 283.14 лв. 

  §05-60 – „Здравноосигурителни вноски от работодателя” – 122.88 лв. 

§05-80–„Допълнително задължително осигуряване от работодателя”–71.68лв  

 

3.Средствата в размер на 3 037.70 лв. да бъдат осигурени от заделения 

резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджета на община Девин за 2017 

г., §97-00. 

4.Упълномощава Кмета на община Девин да предприеме и извърши всички 

необходими правни и фактически действия по изпълнение на т.1., т.2 и т.3 от 

решението. 
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Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 04.09.2017 г., Протокол №13, т.1, ДЗО - 143  от 21.08.2017 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 № 132 

от 04.09.2017 г. 

 

Определяне на ПГЕ „А. С. Попов” за защитено училище  

за 2017/2018 учебна  година 

 

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

за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.5, ал.1 от 

ПМС №121 от 23 юни 2017 г., 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Предлага да бъдe включено в Списъка със защитените училища от Община 

Девин за 2017/2018 учебна година ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин. 

 

2. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички правни и 

фактически действия във връзка с изпълнение на т.1 от Решението на Общински 

съвет - Девин. 

 

                                                      
Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 04.09.2017 г., Протокол №13, т.2, ДЗО - 144  от 31.08.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
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РЕШЕНИЕ № 133 

от 04.09.2017 г. 

Формиране на паралелки под норматива на Наредба №7/29.12.2000 год.  

през 2017/2018 учебна година в Община Девин и осигуряване на 

дофинансиране на училищата 

 

   
 На основание  чл. 20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 

от ЗМСМА, чл.11, ал.2-6, чл.11а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на 

МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата 

в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Съгласно чл.11, ал.1,т.2 и т.3 и ал.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН, 

Общински съвет – Девин дава съгласие да бъдат формирани паралелки с брой на 

учениците не по-малко от 10 за учебната 2017/2018 по училища, както следва: 

 

1.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Девин, кв. Настан 

 

1.1.1. I клас и ІІ клас  – слята  паралелка – 10 ученика /2+8/ 

1.1.2. V клас – самостоятелна паралелка – 10 ученика  

1.1.3. VІ клас и VІІ клас  - слята паралелка – 10 ученика /4+6/ 

 

1.2. ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно 

 

1.2.1.  ІІ клас и ІІІ клас  – слята паралелка – 17ученика /11+6/ 

1.2.2. ІV клас – самостоятелна паралелка – 15 ученика 

 

1.3. ОУ „П. Кр. Яворов” – с.Гьоврен 

 

1.3.1. I клас и IІІ клас – слята паралелка – 13 ученика /5+8/ 

1.3.2. V клас – самостоятелна паралелка – 12 ученика  

1.3.3.  VІ клас и VІІ клас – слята паралелка – 12 ученика /4+8/ 
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1.4.  ПГЕ „А.С.Попов” – гр. Девин 

1.4.1. ІХ клас–специалност„Организация на хотелиерството”–12 уч. 

1.4.2. Х клас–специалност„Компютърна техника и технологи”–7 уч. 

         - Специалност„Организация на хотелиерството”– 7 уч. 

Общо:14 ученици 

 

2. Съгласно чл.11а, ал.1 и ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН, 

възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред Началника на 

Регионално управление на образованието – гр. Смолян, за даване на разрешение за 

формиране на паралелки с по-малко от 10 ученика, по училища както следва: 

 

 2.1.   ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Девин, кв. Настан 

       2.1.1. ІІІ клас и ІV клас – слята паралелка – 9 ученика /6+3/ 

 

2.2. ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно 

2.2.1.  V клас – самостоятелна паралелка – 7 ученика  

2.2.2. VІ клас и VІІ клас – слята  паралелка – 8 ученика /7+1/ 

 

2.3. ОУ „Иван Вазов” – с. Триград 

2.3.1. І клас  и ІІ клас – слята паралелка – 5 ученика /2+3/ 

2.3.2.V клас и VІ клас – слята паралелка – 3 ученика /1+2/ 

2.3.3.VІІ клас – самостоятелна – 3 ученика  

 

   2.4.   ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково 

2.4.1. I клас и IV клас – слята паралелка – 5 ученика /1+4/ 

2.4.2. ІІ клас и ІІІ клас – слята паралелка –6 ученика /3+3/ 

2.4.3. V клас  и VІІ клас – слята паралелка - 8 ученика/5+3/ 

2.4.4. VІ клас – самостоятелна паралелка – 6 ученика 

 

2.5. ОУ „Отец Паисий” – с.Селча 

                  2.5.1. ПГ и I клас – слята паралелка – 4 ученика /3+1/ 

2.5.2. ІV клас – сам. паралалка – 4 ученика  

2.5.3. VІ и VII клас – слята  паралелка – 3 ученика /2+1/ 

 

2.6.   ОУ „Димитър Благоев” – с. Осиково 

2.6.1. ПГ / 6 годишни/ – 1 група – 4 деца  

2.6.2. І клас –самостоятелна паралелка – 2 ученика 

2.6.3. V клас и VІІ клас - слята паралелка – 4 ученика /1+3/ 
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3. Утвърждава дофинансиране на основните училища за  утвърдените 

маломерни паралелки за учебната 2017/2018 година при единен разходен стандарт 

– 2202 лева /две хиляди двеста и два лева/ за неспециализираните училища  и при 

единен разходен стандарт 2373 лв. за специалност „Компютърна техника и 

технологии” и 2159 лв. за специалност „Организация на хотелиерството” както 

следва: 

№ Училище 

Общ размер на необходимите средства 

за дофинансиране на основни училища 

и ПГЕ „А.С.Попов” за 2017/2018 учебна 

година  

1 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" –  

гр. Девин, кв. Настан 22000 лв. 

2 ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно 14080лв. 

3 ОУ "Пейо Яворов" - с. Гьоврен 10560лв. 

4 ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин 4406 лв. 

Всичко: 51046 лв. 

 

4. Средствата за дофинансиране на училищата, да бъдат за сметка на 

собствените приходи на Община Девин. 

 
                                                      

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 04.09.2017 г., Протокол №13, т.3, ДЗО - 145  от 31.08.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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