
 

 
 
 

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 30.05.2018 г. 

 

Изменение на разрешително № 11/26.10.2017 г. за водовземане от 

минерална вода – изключителна държавна собственост – находище 

Беденски бани, община Девин на „МАУНТИН” ООД 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ и във 

връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 76 ал. 1, чл. 78 „а” от ЗВ и т. 6.3 от Решение 

№40/07.02.2011г., с което МОСВ предоставя на община Девин безвъзмездно за 

управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски бани,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изменение на разрешително № 11 за водовзмемане от 

минерална вода от находище Беденски бани, Сондаж № 4 – м. Беденски бани, 

община Девин, област Смолян на „МАУНТИН” ООД, със седалище и адрес на 

управление - гр. София, 1404, ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 237, вх. „А” ет. 2, ап. 5, за  

обект „МАУНТИН БУТИК ХОТЕЛ И СПА”  в П.И.К. 20465.502.1554.1 по КК на гр. 

Девин, община Девин с годишен обем – до 500 куб.м. 

 

2. Останалите раздели в разрешително № 11/26.10.2017 г. не се променят. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г., Протокол №7, т. 1, ДЗО - 57/10.04.2018 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 № 60 

от 30.05.2018 г. 

 

Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите 

за материали и външни услуги на „МБАЛ - ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на 

Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.01.2018 г. до 28.02.2018 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приемане за сведение, предоставените от Управителя на „МБАЛ - ДЕВИН” 

ЕАД гр. Девин в изпълнение на Решение №24 от 09.03.2017 г. на ОбС Девин, 

финансови справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 

01.01.2018 г. – 28.02.2018 г.  
 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018г., Протокол №7, т. 2, ДЗО - 58/10.04.2018 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 № 61 

от 30.05.2018 г. 

 

Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – Туристически 

център, кв. 72, имот с идентификатор 20465.502.859, гр. Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,  
 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – Туристически 

център, кв. 72, имот с идентификатор 20465.502.859, гр. Девин и образуване на 

нови две нови УПИ – та : УПИ I – 859 – за жилищно строителство, къща за гости по 

имотни граници 20465.502.859 и УПИ XLVI за частта от имот 20465.502.866 

попадащи в УПИ I – Туристически център. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г., Протокол №7, т. 3, ДЗО - 59/13.04.2018 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 № 62 

от 30.05.2018 г. 

 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ ІV, поземлен имот с 

идентификатор 20465.501.582, кв. 8, гр. Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5, чл. 124 

„б”, ал. 1, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава разрешение за промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ ІV, поземлен имот с 

идентификатор 20465.501.582, кв. 8, гр. Девин. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г., Протокол №7, т. 4, ДЗО - 61/16.04.2018 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 № 63 

от 30.05.2018 г. 

 

Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Девин и Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Девин за 2018 г. 

 

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 и чл. 197, ал. 2 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците на територията на община Девин, съгласно Приложение №1. 

 

2. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците на територията на община Девин за 2018 г., съгласно 

Приложение №2. 

 

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г., Протокол №7, т. 5, ДЗО - 64/18.04.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 



              Приложение към Решение №63 от 30.05.2018 г. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Използвани съкращения /Абревиатури/ 
 

ДГ Детска градина 
ЕПЛР Екип за подкрепа за личностно развитие 
ЕГ Езикова гимназия 
ЗБППМН Закон за борба с противообществени прояви на малолетни 

и непълнолетни 
ЗПУО Закон за предучилищното и училищното образование 
ИКТ Информационни и комуникационни технологии 
МКБППМС Местна комисия за борба с противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни 
МОН Министерство на образованието и науката 
МС Министерски съвет 
НЕИСПУО Национална електронна информационна система за 

предучилищното и училищно образование 
ОЗД Отдел „Закрила на детето” 
ОУ Основно училище 
ПГ Професионална гимназия 
ПЛР Подкрепа за личностно развитие 
РЕПЛР Регионален екип за подкрепа за личностно развитие 
РУО Регионално управление на образованието 
РЦПППО Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование 
СОП Специални образователни потребности 
ЦОП Център за обществена подкрепа 
ЦПЛР Център за подкрепа за личностно развитие 
 

 
1.2. Използвани термини 

 По смисъла на Закона за предучилищно и училищно образование, съгласно 
Допълнителните разпоредби, параграф 1 са разяснени допълнително понятията, както 
следва: 
 §1, т.6 „Дете или ученик в риск” е дете или ученик: 
 а) без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са 
от родителски права или родителските им права са ограничени; 
 б) жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно 
или унизително отношение или наказание във или извън семействата му; 
 в) в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално, 
интелектуално и социално развитие. 
 §1, т.7 „Дете или ученик с изявени дарби” е дете или ученик с трайни способности 
и постижения в областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията 
на неговите връстници. 
 §1, т.12. „Ключови компетентности” са комплекс от взаимозависими знания, 
умения и нагласи или отношения, необходими за личностното развитие на индивида през 
целия живот, за изграждането на активна гражданска позиция и участие в социалния 
живот, както и за пригодността му за реализация на пазара на труда, определени на 
национално равнище в съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите 
компетентности за учене през целия живот, приета с Препоръка на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. 
 §1, т.22. „Приобщаващо образование” е процес на осъзнаване, приемане и 
подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от 
потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, 
насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на 
възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота 
на общността. 
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 §1, т.23. „Психо-социална рехабилитация” е комплекс от дейности за подпомагане 
на учениците със затруднения, увреждане или разстройство на тяхното психично здраве 
за постигане на оптимално ниво на самостоятелност и за придобиване и прилагане на 
учения, необходими за пълноценно участие в училище. 
 §1, т.24. „Ресурсно подпомагане на деца и ученици” е осигуряване на обща и 
допълнителна подкрепа, основана на оценката на потребностите на децата и учениците, 
което включва осъществяване на дейности от специалисти, насочени към личностно 
развитие на децата и ученици със специални образователни потребности, и с оглед 
постигане на целите, заложени в плановете за подкрепа и в индивидуалните им учебни 
програми. 
 §1, т.25. „Рехабилитация при комуникативни нарушения” е комплекс от дейности 
за подпомагане на деца и ученици със затруднения, увреждане или разстройство на 
езика, говора, познавателните процеси и социалното поведение. 
 §1, т.26. „Родител” е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на 
Семейния кодекс. 
 §1, т.27. „Специални образователни потребности” на дете и ученик са 
образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, 
физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-
говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от 
аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства. 
 §1, т.29. „Ученик с хронични заболявания” е ученик със среднотежки, 
компенсирани и реконвалесцентни форми на съответното хронично заболяване. 

 
1.3.  Нормативни основания. 

 Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 
на община Девин е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от Закона за 
предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) 
(ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПМС             
№ 232от 20.10.2017 г.) 
 В основата на Общинската стратегия стои Анализа на Община Девин за потребностите от 
подкрепа по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, приет от Общински съвет – Девин с Решение         № 
182/30.11.2016 г. и Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците /2017-2020/. 
Ориентирана е към реализиране на политики и мерки, които осигуряват правото на 
достъп до качествено образование, удовлетворяване на образователните потребности и 
развитието на способностите на всяко дете и ученик. Стратегията е в съответствие с 
набелязаните цели, приоритети и мерки за подобряване на достъпа и качеството на 
предучилищното и училищното образование, заложени в международни и национални 
документи: 

 
 Закон за предучилищното и училищното образование; 
 Наредба за приобщаващо образование; 
 Закон за закрила на детето  

Приоритет политиките свързани с приобщаващото образование е стремежът към 
премахване на всички форми на изолация в образованието и осигуряване на подкрепа и 
удовлетворяване на индивидуалните потребности на всички участници в образователно-
възпитателния процес.  
Стратегията включва и описание на предизвикателствата, направени въз основа на 
изводите от Анализа, стратегическите и оперативни цели, необходимите мерки и дейности 
в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели за период от 2 години. 
 

1.4. Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в 
съответствие на Закона за предучилищното и училищното образование. 

Съгласно чл.174 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и 
местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. 
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Според чл.176, ал. 1 от ЗПУО и чл.4, ал.2 от Наредбата за приобщаващото  
образование, подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици, в 
съответствие с индивидуалните им потребности и има за цел да осигури за децата и 
учениците подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 
способностите и уменията им. Редът за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа се 
урежда с Наредбата за приобщаващото образование. 

Съгласно чл.171, ал.1, т.7 от ЗПУО, получаването на обща и допълнителна подкрепа е 
право на детето и ученика по време на обучението, възпитанието и социализацията в 
институциите на предучилищното и училищно образование. Чл.177, ал.1 от ЗПУО и чл.4, 
ал.1 от Наредбата за приобщаващото образование определят два вида подкрепа за 
личностно развитие – обща и допълнителна. 

 
Подкрепата на личностното развитие /обща и допълнителна/ в системата на 

предучилищното и училищното образование, осъществявана от образователните 
институции /детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и 
специализираните обслужващи звена/, се основава на самостоятелно разработени и 
прилагани политики, чиито основни принципи са: 

• изграждане на позитивен организационен климат чрез създаване на условия за 
сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост към всички 
участници в образователния процес; 

• утвърждаване на позитивна дисциплина, върху основата на мерки и подходи, 
гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното 
му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели 
спрямо себе си и останалите; 

•  превенция на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях.  
• развитие на училищната общност, съгласно идентифицираните предизвикателства, 

цели и дейности. 
Подкрепата за личностно развитие се предоставя на всяко дете и ученик, като 

осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 
способностите и уменията им и е в съответствие с индивидуалните им образователни 
потребности. 

Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците (обща и допълнителна), 
която институциите (детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно 
развитие и специализираните обслужващи звена) в системата на предучилищното и 
училищното образование (СПУО) осигуряват, е неразделна част от  самостоятелно 
разработени и прилагани цялостни политики, чиито основни принципи са: 

• изграждане на позитивен организационен климат, което изисква създаване на 
условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между 
всички участници в процеса на образование; 

• утвърждаване на позитивна дисциплина, основана на мерки и подходи, 
гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното 
му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели 
спрямо себе си и останалите, превенция на обучителните трудности и ранното оценяване 
на риска от тях 

• развитие на училищната общност, съгласно идентифицираните предизвикателства, 
цели и дейности в Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците. 

Съгласно чл. 176 на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) 
подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици и цели да 
осигури:  

• съответствие с индивидуалните им потребности  
• подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им; 
• осъществяване на подкрепата за детето и ученика най-близко до мястото, където 

живее и учи. 
В съответствие с постановката на чл. 174, ал.1 от ЗПУО  осигуряването на подкрепата за 
личностно развитие на децата и учениците от институциите в СПУО трябва да се 
осъществява съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на 
социални услуги.  
Според чл. 176, ал. 1 от ЗПУО и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование, 
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подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици, в съответствие 
с индивидуалните им потребности и има за цел да осигури за децата и учениците 
подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и 
уменията им. 
Редът за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа се урежда с Наредбата за 
приобщаващото образование. 
Съгласно чл. 171, ал. 1, т. 7 от ЗПУО, получаването на обща и допълнителна подкрепа е 
право на детето и ученика. 
Чл. 177, ал. 1 от ЗПУО и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование 
определят два вида подкрепа за личностно развитие – обща и допълнителна. 
 
Обща подкрепа за личностно развитие по 

чл. 178, ал. 1 от ЗПУО 
Допълнителна подкрепа за личностно 

развитие по чл. 187 от ЗПУО 
Насочена е към развитието на потенциала 
на всяко дете и ученик. 

Насочена е към деца и ученици със 
специални образователни потребности 
(СОП), в риск, с изявени дарби, с хронични 
заболявания, след извършване на оценка на 
потребностите. 

1. екипна работа между учителите и други 
педагогически специалисти; 
2. допълнително обучение по учебни 
предмети при условията на ЗПУО; 
3. допълнителни модули за деца, които не 
владеят български език (само за детските 
градини); 
4. допълнителни консултации по учебни 
предмети, които се провеждат извън 
редовните учебни часове; 
5. консултации по учебни предмети; 
6. кариерно ориентиране на учениците; 
7. занимания по интереси; 
8. библиотечно-информационно 
обслужване; 
9. грижа за здравето; 
10. осигуряване на общежитие; 
11. поощряване с морални и материални 
награди; 
12. дейности по превенция на насилието и 
преодоляване на проблемното поведение; 
13. ранно оценяване на потребностите и 
превенция на обучителните затруднения; 
14. логопедична работа. 

1. работа с дете и ученик по конкретен 
случай; 
2. психо-социална рехабилитация, 
рехабилитация на слуха и говора, зрителна, 
на комуникативните нарушения и при 
физически увреждания; 
3. осигуряване на достъпна архитектурна, 
обща и специализирана подкрепяща среда, 
технически средства, специализирано 
оборудване, дидактически материали, 
методики и специалисти; 
4. предоставяне на обучение по 
специалните учебни предмети за ученици 
със сензорни увреждания; 
5. ресурсно подпомагане за ученици със 
специални образователни потребности. 
Съгласно чл. 81 от Наредба за 
приобщаващо образование, 
допълнителната подкрепа е: 

− краткосрочна (минимум 1 учебна 
година, максимум – до края на етап на 
обучение) 

− дългосрочна – повече от един етап 
или степен на обучение или за целия 
период на обучение. 
 

 
Основен принцип на Закона за предучилищното и училищното образование е 
подкрепата за детето и ученика да се осъществява на ниво най-близко до мястото, където 
живее и учи. Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигуряват в 
детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие, а в 
случаите по чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗПУО – в домашни или болнични условия. 
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 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ГОТОВНОСТТА НА ОБЩИНАТА И НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА 
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 
 В анализа са разгледани ключовите фактори и елементи от предоставянето на обща 
и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и изводите за 
основната насока за бъдещи действия, които следват от силните и слаби страни на 
настоящата ситуация. 

2.1. Състояние на общинската мрежа от образователни институции за 
учебната 2017/18 г.  
 
През 2017/2018 учебна година  в община Девин функционират четири 

детски градини, девет общински училища,  две обслужващи звена и център за 

обществена подкрепа. 

Общинските детски градини са: 

- ДГ„Изворче”, град Девин 

- ДГ „Здравец”, град Девин 

- ДГ „Катя Ванчева”, с. Грохотно 

- ДГ „Радост”, с. Гьоврен 

Общинските училища са: 

- СУ „Христо Ботев”, град Девин; 

– ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, град Девин, кв. Настан;  

- ОУ „ Гео Милев”, с. Грохотно;  

- ОУ „Пейо Яворов”, с. Гьоврен;  

- ОУ „Иван Вазов”, с. Триград; 

- ОУ „Христо Ботев”, с. Лясково;            

- ОУ „Отец Паисий”, с. Селча и  

- ОУ „Димитър Благоев”, с Осиково.  

- ПГЕ „А.С.Попов”, град Девин 

Обслужващите звена са: 

- Център за подкрепа за личностно развитие ЦПЛР- Общински детски комплекс, 
гр. Девин  /ЦПЛР-ОДК, гр.Девин/; 

- Център за подкрепа за личностно развитие ЦПЛР- Ученическо общежитие 
„Васил Левски”, гр. Девин; 

 

 СУ „Христо Ботев”, град Девин е средищно училище, а в списъка на защитените 

училища с Решение №775 от 14 декември 2017 г. са включени четири основни училища 

от община Девин - ОУ „Иван Вазов”, с. Триград; ОУ „Христо Ботев”,                  с. Лясково; 

ОУ „Отец Паисий”, с. Селча и ОУ „Димитър Благоев”, с Осиково и Детска градина „Радост”, 

с. Гьоврен и филиал с. Триград 

 Център за подкрепа за личностно развитие ЦПЛР- Общински детски 

комплекс, гр. Девин  /ЦПЛР-ОДК, гр. Девин/; 

Според чл.26, ал.1 от ЗПУО, центърът за подкрепа за личностно развитие е 
институция в СПУО, в която се организират дейности, подкрепящи приобщаването, 
обучението и възпитанието на децата  
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В съответствие с държавната политика за образование, възпитание и развитие на 
децата и учениците  ЦПЛР-ОДК, град Девин   има следните функции: 
 1.Осмисляне на свободното време на учениците, стимулиране на познавателните 
им интереси и творчески способности. 
 2.Изграждане у децата и учениците навици за здравословен начин на 
живот,съобразен с рационално хранене, спорт и туризъм. 
 3.Формиране на гражданска култура и уважение към човешката личност, 
приобщаване към националните и общочовешки ценности и морал. 
 4.Подпомагане на свободния професионален избор. 
 5. Формиране на екологична и природо - защитна култура. 
         В съответствие с основните функции  ЦПЛР-ОДК, град Девин   изпълнява следните 
задачи: 
 1. Създава и осъществява образователни програми, съобразно изискванията и 
указанията на МОН, с цел надграждане нивото на знания, умения и навици в областта на 
науката, изкуството и спорта. 
 2.Разработва и предлага програми и проекти за свободното време на децата. 
 3.Организира периодични изяви на децата: състезания, изложби, конкурси, 
празници, концерти и други развлекателни дейности /игри, екскурзии, лагери/. 
 4. Създава условия за подготовка и изява на талантливи и даровити деца и 
ученици в областта на науката и изкуството  
 5. Организира ваканционни занимания на децата и учениците по интереси. 
 6. Създава условия за участие в местни, регионални, национални и международни 
формати. 
 7. Осъществява информационна и консултативна дейност с ученици, учители и 
родители за видовете извънучилищни форми, за съдържанието и условията в тях. 
ДЕЙНОСТ: 
      Образователно-възпитателният процес се осъществява в учебни групи, които са 
постоянно и временно действащи през учебната година, и временно действащи през 
ваканциите.  
 В областта „Наука и технологии” са формирани  4  постоянни учебни групи, 1 
временна група през ваканциите, с по минимум 13 деца и/или ученици в група.      
       По направление  „Изкуства” са формирани 10 постоянни учебни групи и 2 временни 
групи през  ваканциите, с по минимум 12 деца и/или ученици в група. Провежда се и 
индивидуално обучение с учениците в групите по Музикално изкуство  /гайда/ с по 6 
деца.    
        Учебният  процес се организира и провежда в организационни педагогически форми. 
Дейностите в организационните педагогически форми са:  
      1. Индивидуална работа; 
      2. Групови – школи, клубове, танцови състави, фолклорни групи. 
     3. Масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, 
изложения,  игри, празници, образователни, концертни и развлекателни програми. 
 Форма на обучение – дневна, след учебните занятия в ДГ и училище. 
 Образователно-възпитателният процес се осъществява след учебното време, през 
почивните дни и ваканциите. 
Център за подкрепа за личностно развитие ЦПЛР - Ученическо общежитие „Васил 
Левски”, гр. Девин; 

В Ученическото общежитие се организират и провеждат дейности за развитие на 
интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, 
технологиите, изкуствата и спорта и осигуряват обща и допълнителна подкрепа за 
личностно развитие на  учениците. 

Осъществяват се следните дейности: 
1. Подпомагане на  интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и 

социалната реализация  на учениците в съответствие с  потребностите, способностите и 
интересите им; 

2. Съдействие за съхраняването и утвърждаването на българската национална 
идентичност; 
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3. Подпомагане на професионалната насоченост и придобиването на 
компетентности в подготовката и самоподготовката по учебната програма от  области на 
науката и технологиите, необходими за успешна личностна и професионална реализация; 

4. Съдействие за ранно откриване на заложбите на учениците за стимулиране  
познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и 
реализация;  

5. Подпомагане формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през 
целия  живот; 

6. Съдействие за формирането на толерантност и уважение към правата на  
учениците и хората с увреждания; 

7. Подпомагане познаването на националните, европейските и световните културни 
ценности и традиции; 

8. Осъществяване на  информационна и консултантска дейност с ученици и 
родители за видовете занимания по интереси, за подкрепа за личностно развитие, за 
съдържанието и условията на работа в тях; 

9. Организиране на  колективни и индивидуални, постоянни и временни 
организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и 
национално равнище; 
             

2.2. Други институции и доставчици на социални услуги в общината 
 

 Център за обществена подкрепа – ЦОП „Слънчо”, гр. Девин 
       "Център за обществена подкрепа" е комплекс от социални услуги, предназначени 
за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им 
в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен 
живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на 
семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.   
         Работата с децата и техните семейства е насочена към осигуряване на социална, 
педагогическа и психологическа помощ по проблеми, свързани с отглеждането, 
възпитанието и обучението на децата; работа за улесняване на връзките между децата и 
родителите и справяне с кризи във взаимоотношенията им.  
 
    ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 Превенция на изоставянето;  
 Превенция на насилието. Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните 
семейства; 

 Превенция на отклоняващото се поведение. Социално-педагогическо консултиране 
на деца с поведенчески проблеми и техните семейства; 

 Превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от 
отпадане от училище и техните семейства; 

 Подкрепа и консултиране на деца и семейства от общността; 
 Мобилна социална работа; 
 Услуги по превенция на рисковото поведение на деца; 
 Услуги по приемна грижа и осиновяването; 
 Работа с деца с увреждане и заболяване, относно психологическа, педагогическа и 
социална подкрепа; 

 Други. 
 

 ПРИНЦИПИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА 
 Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за 
правата на детето; 

 Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда; 
 Зачитане на достойнството и личността на детето; 
 Уважение към личната история, религиозна, етническата и културна идентичност 
на детето и семейството му; 

 Зачитане правото на детето на изразяване на мнение и изслушване; 
 Индивидуален подход на интервенциите при работа по случай; 
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 Доброволност за ползване на социалните услуги, предоставяни в ЦОП; 
 Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно 
техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална 
квалификация и подкрепа. 

 Работа в екип и междуинституционално сътрудничество. 
 Поверителност. 

 
 Капацитет на ЦОП – 20 потребители разпределени в различни по вид групи според 
потребностите 

• социална работа в група./Специфична група, с която се работи по превенция на 
рисковото поведение, на насилието и агресията, за развиване на жизнени и 
социални умения и подготовка за независим живот, както и насочени към 
родители/лица, които полагат грижи за детето с оглед подобряване на грижата и 
създаване на сигурна и стимулираща среда за развитие на детето. Работата се 
осъществява в училища ,  в детски градини, на територията на ЦОП, 
специализирани институции или на терен в близост до целевата група дефиниране 
потребностите от социални услуги / 
 

• мобилната социална работа /насочена към достигане, откриване и работа на терен 
с деца и семейства от високорискови общности/   

           Голяма част от потребителите /около43%/ са деца с увреждания и заболявания.  
           На децата и учениците се предоставя   допълнителна подкрепа, която осигурява 
подходяща физическа, психологическа и социална среда за  подкрепа и развиване на 
способностите и уменията им. 
          Екипната работа по случай   е основна  стъпка в дейността на услугата    и  е  
толкова дълго, колкото е необходимо. Подкрепата  представлява онази опора, която 
помага на човек да се придвижва напред. Тя е споделена отговорност между членовете на 
екипа,професионалисти, които имат и знанията, и уменията как да бъдат полезни на 
децата, които работят в отношения на доверие, в екип, с участието на родителите и най-
вече - с участието на самите деца.         
            Видно е, че в ЦОП „Слънчо”-гр. Девин се предлага широк спектър от услуги и 
дейности за подпомагане на децата и семействата. Те имат възможност на територията на 
общината да ползват   услуги, които  са им  необходими с оглед ефективното им социално 
включване и зачитане правата на децата. 
 

2.3. Състав и особености на групата на децата и ученици със специални 
образователни потребности (СОП).  

 
Данните в този раздел са според Националната електронна информационна система за 

предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО) или предоставени от училищата. 
 

община бр. 
училища

бр. ученици в 
дневна, 
индивидуална 
и 
комбинирана 
форма на 
обучение 

от тях: 
бр. 
ученици 
със СОП 

бр. 
детски 
градини 

бр. 
деца 

от тях: 
бр. деца 
със СОП 

общ 
брой 
деца и 
учениц
и със 
СОП 

Девин 9 972 67 4 299 18 85
 

През учебната 2017/2018 година в детските градини и училищата на територията 
на община Девин се подпомагат 83 деца и ученици със СОП. 

Изготвени са всички необходими документи за обучението, възпитанието, 
корекционно-терапевтичната работа и личностното развитие на децата и учениците със 
специални образователни потребности при спазване на разпоредбите на ЗПУО.  

Ресурсните учители адаптират учебното съдържание според възможностите на 
всяко дете/ученик, изготвят работни листове и дидактични материали. Съвместно с 
учителите от общообразователните училища и детски градини определят обема учебно 
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съдържание в зависимост от потенциалните способности на конкретното дете/ученик. 
Работата е насочена към практическо приложение на усвоените знания в реални житейски 
ситуации, с цел осигуряване на успешна реализация и самостоятелно функциониране. 

Практика в дейността на РЦПППО-Смолян и СУ „Христо Ботев”, гр. Девин  –         е 
дейностите с децата и учениците със специални образователни потребности да не се 
отделят от общите дейности на общообразователните детски градини и училища. Така, в 
хода на учебната година те са включени във всички мероприятия, реализирани по плана 
на съответната детска градина или училище. Освен това при организиране на 
мероприятия на РЦПППО – Смолян те присъстват заедно със свои съученици и приятели. 
Родителите са неотменна част от всички събития и празници като партньори и подкрепа. 

Пълноценното обхващане на по-голям брой деца и ученици със СОП за 
логопедична корекционно-терапевтична работа е насочено към стимулиране на 
психомоторното, когнитивното и езиково-говорното развитие. С децата и учениците се 
работи в зависимост от диагнозата, индивидуално или групово в ресурсните кабинети. 

През учебната 2017/2018 година на територията на община Девин има  
сформирани 2 логопедични групи с 70 ученика в СУ „Христо Ботев“, град Девин. 

В резултат от задълбочената работа на психолозите се отчита мотивация и интерес 
у учениците за учебна дейност, подобряване процеса на общуване между ученици и 
учители. Активно е участието на децата и учениците със СОП в живота и дейността  на 
съответната група/клас, което  довежда до придобиване на самочувствие  на по-знаещи и 
можещи. 

 
Информация за обучението на децата и учениците със СОП – по училища и 

детски градини и оценка  
Разпределението на децата и учениците със специални образователни потребности е 

както следва: 
 

Община Населено 
място 

Наименование на детската 
градина/училището 

Брой деца/ 
ученици 

Девин 

гр.Девин СУ „Христо Ботев” 45 

гр.Девин ПГЕ „А.С.Попов” 18 

с. Грохотно ОУ „Гео Милев” 2 

с. Лясково ОУ „Христо Ботев” 1 

с. Селча ОУ „Отец Паисий” 1 

гр.Девин ДГ „Здравец“ 8 

гр.Девин ДГ „Изворче“ 7 

 
 

с. Грохотно ДГ „Катя Ванчева” 3 

ОБЩО:   85 

 
 

 Процентът ученици със СОП в училищата е 6,89%, а в детските градини 6,02% 
Общият брой  деца и ученици със СОП в общината е 6,68 % . 
 

2.4. Обезпеченост на образователната система със специалисти. 
 

 Обхващането на децата и учениците със специални образователни потребности е 
според конкретните им нужди и с тях работят следните специалисти: 
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Вид специалисти Брой специалисти от  
Ресурсни учители 5 
Психолози 1 
Логопед 1 
Педагогически съветник 1 
ОБЩО: 8 

 
2.5. Материални условия в институциите по отношение на обучението на 

ученици със специални образователни потребности. 
 Специализирани ресурсни кабинети са разкрити в СУ „Христо Ботев”;             

ПГЕ „А.С.Попов”; ДГ „Здравец” и ДГ „Изворче”. 
 Всеки ресурсен кабинет е ремонтиран и е оборудван с достатъчно учебни и 

дидактични материали, помагала и пособия, които се допълват в началото на всяка нова 
учебна година в зависимост от броя и състава на групата, с която се работи в него. 

 
2.6. Кариерно ориентиране на учениците. 

 Кариерното консултиране и ориентиране на учениците от община Девин с оглед 
подпомагането им в самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и 
осъществяване на връзка между училището и пазара на труда, се осъществява главно от 
училищата – ПГЕ „А.С Попов” и СУ „Христо Ботев”, гр. Девин. Включват се дейности за 
информиране; консултиране; посредничество и подпомагане на децата и учениците да 
осъзнаят необходимостта от формирането на конкретни умения; запознаване с 
информационните характеристики на професиите и профилите; запознаване с 
училищната мрежа на територията на областта или страната; запознаване на учениците с 
реда и условията в държавни и общински училища.Организиране и провеждане на 
форуми по кариерно ориентиране. Методическа работа с педагогически съветници, 
учители, класни ръководители. Сътрудничество с бизнеса и други външни партньори – 
община, НПО, висши училища, медии. 

 
2.7. Работа с деца с изявени дарби. 
Работата с децата в свободното им време в областта на културата и спорта се 

осъществява в Центъра за подкрепа за личностно развитие–Общински детски 
комплекс,гр. Девин,/ЦПЛР-ОДК, гр. Девин/ кръжоците и школите към читалищата в 
общината.  

На територията на община Девин функционират дванадесет  читалища, в които 
децата и учениците, в свободното си време развиват своите заложби и умения.  
Дейностите на институциите, ориентирани към дарбите и интересите на децата и 
учениците в свободното им време са разнообразни и имат дълги традиции.Учениците 
могат да избират, както между форми, предлагани в училищата, така и между предлагани  
от други организации и институции и по проекти. Значителен ефект върху обхвата и 
разнообразието на предлаганите форми в периода на стратегията ще окаже проекта на 
МОН „Твоят час”. Законът за предучилищното и училищното образование дава 
възможности за индивидуална подкрепа на дарбите на децата и учениците и чрез гъвкави 
форми на обучение във формалното образование и в свободното време. 
 

2.8. Напускане на образователната система. Деца в риск. 
По данни на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Девин, отдел „Закрила на 

детето” деца в риск са 44. Благодарение на подобрената комуникация между училищата и 
институциите за закрила на детето през последните години в община Девин няма 
напуснали образованието ученици под 16 години с изключение на заминалите в чужбина 
ученици. 

 
3. Предизвикателства 
Ключовите предизвикателства са свързани с прехода към нова философия и 

организация на грижата за индивидуалните потребности на всяко дете и ученик, изразени 
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в нова нормативна уредба. Успешното прилагане в практиката на духа, организацията и 
процедурите, изисквани от Закона за предучилищното и училищно образование и 
Наредбата за приобщаващото образование поставят следните предизвикателства: 

3.1. Нормативните промени изискват преобразуване на институции, дава се 
възможност за възникване на нови институции, променят се задачите на съществуващите, 
променят се взаимоотношенията между тях. Тези многопосочни промени следва да се 
осъществят по начин, който осигурява непрекъснатост на грижата за децата и учениците 
и институциите да получат необходимата подкрепа в преходния период. 

3.2. Новите задачи на институциите и на педагогическите специалисти изискват 
нови компетентности, нов поглед към процеса на отглеждане, обучение и социализация. В 
училищата и детските градини са необходими и нови специалисти, с които ще се разшири 
и кръгът на участниците в екипната работа, която е основен подход в приобщаващото 
образование. 

3.3. Реформата в предучилищното и училищно образование е свързана и с 
промени във финансирането на дейностите за обща и допълнителна подкрепа на децата и 
учениците. 

3.4. Осъществяването на ценностите и на организацията на приобщаващото 
образование изисква просветеност на родителската общност, чувствителност на 
обществото към проблемите на децата и учениците, разбиране за отговорностите на 
всички и за необходимата толерантност между участниците в процесите. 

 
4. СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 
4.1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

           В двегодишния период на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците, да се осигурят ключовите фактори и ресурси за успешен 
старт в осигуряването в образователните институции на обща и допълнителна 
подкрепа за личностно развитие. 

4.2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 

4.2.1. Оперативна цел 1:  Осигуряване на процес и среда на учене, при които 
всяко дете и ученик има възможност за развитие на индивидуалния си потенциал, след 
пълноценно включване във всички аспекти на живота. 
 

4.2.2. Оперативна цел 2: Осигуряване на качество на човешките ресурси за 
ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици. 
 

4.2.3. Оперативна цел 3:  Организационно развитие на институциите в 
системата на предучилищното и училищно образование за ефективно интегриране на 
целите, принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба за 
приобщаващо образование. 

 
4.2.4. Оперативна цел 4: Подобряване на материалните условия и 

достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни 
потребности в институциите в системата на предучилищното и училищно образование. 

 
4.2.5. Оперативна цел 5: Подобряване на взаимодействието между 

участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и 
родители) и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и 
ученика. 

4.2.6. Оперативна цел 6: Сътрудничество с гражданското общество и 
подобряване на обществената информираност и чувствителност относно целите и 
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принципите на приобщаващото образование. 
 

5. ОСНОВНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 
Дейностите са групирани според шестте оперативни цели и са препоръчителни за  

образователните институции и другите държавни институции, които ще планират и 
изпълняват конкретни дейности, според своите компетентности и специфика. 

5.1. Мерки и дейности по оперативна цел 1: Осигуряване на процес и среда 
на учене, при които всяко дете и ученик има възможности за развитие на индивидуалния 
си потенциал, с цел пълноценно включване във всички аспекти на живота. 
 

Мярка 1: Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на 
индивидуалните потребности на децата и учениците и разграничаване на нуждата от 
обща и от допълнителна подкрепа. 

 
 1.Изпълнение на нормативно определените практики за екипна работа на 

учителите съгласно чл. 16 и 22 от Наредба за приобщаващото образование за 
разпознаване на обучителни трудности у децата и учениците.  

  2. Извършване на оценка на риска от обучителни затруднения на децата на 5 и 6 
годишна възраст в рамките на установяването на готовността им за училище, като се 
отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното им 
развитие 

  3.Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 
децата от 3 години до 3 години и 6 месеца от педагогическите специалисти в детската 
градина  и включва три аспекта: ранно оценяване (скрининг) на развитието на детето и 
на риска от обучителни трудности, определяне на необходимостта от допълнителни 
модули по български език за децата, които не владеят български език и идентифициране 
на нуждата от оценка на потребностите за допълнителна подкрепа. 

 4.Прецизиране на степента и вида на увреждане на конкретно дете, определяне 
на достатъчен брой часове за ресурсно подпомагане и на необходимата работа с други 
специалисти като психолог, логопед, рехабилитатор и др. 

Мярка 2: Прилагане в образователните институции на методи и подходи за 
ефективна работа с децата и учениците с обучителни трудности във формите за общата 
подкрепа за личностно развитие (чл. 20, 23 – 26 от Наредба за приобщаващото 
образование). 

1.Организиране на допълнителни обучения в училищата по учебни предмети, 
консултации по учебни предмети. 

2.Организиране на логопедична работа в училищата и детските градини, като 
част от дейностите за целите на превенцията на обучителните затруднения 

3.Подготовка и осъществяване в единство на целта, средствата и методите на 
възпитателната работа, като целесъобразно се съчетават масови, групови и 
индивидуални форми на педагогическо общуване. 

4.Развиване на умения за учене с използване на метакогнитивни стратегии за 
учене и отговор, които да ангажират обучавания да наблюдава собственото си разбиране 
и продукция. 
5.Организиране на учене чрез правене, за постигане на социални умения чрез 
атрактивни за децата и учениците интерактивни подходи и техники 

6. Осигуряване на допълнителен и различен ресурс за децата, които не могат да 
отговорят на изискванията на учебната програма - начин за достойно преживяване в 
социума, за учене, научаване и участие в естествената им социална среда, съобразно 
техните оптимални възможности. 

  7. Организиране на дейности за обща подкрепа за личностно развитие в център 
за подкрепа за личностно развитие 

Мярка 3: Организиране в образователните институции на допълнителна 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП в съответствие с новата 
нормативна уредба – ЗПУО и Наредба за приобщаващото образование – разяснителни 
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дейности, подготовка, прилагане на нормативната уредба, развитие на практиките. 
  1.Създаване на екипи за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) в училищата 

и детските градини за всяко конкретно дете и ученик, за което ще се извършва оценка на 
индивидуалните потребности и ще се предоставя допълнителна подкрепа. 

  2. Взаимодействие между ЕПЛР от детските градини и училищата с 
регионалния екип за подкрепа за личностно развитие (РЕПЛР) в РЦПППО, във връзка с 
одобряването или не на оценките на ЕПЛР или извършване на оценка в образователни 
институции, които нямат експертен капацитет за създаването на пълни екипи. 

 3.Разработване на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми 
за учениците със СОП и изготвяне на седмично разписание, съобразено с психо-
физическите особености и индивидуалните потребности на ученика. Учителят/класният 
ръководител, заедно с екипа за подкрепа за личностно развитие на ученика, с ученика и 
с родителите, индивидуализират учебната програма и персонализират начините и 
формите на обучение. Чрез непрекъсната комуникация обсъждат и споделят напредъка 
на ученика, предизвикателствата в работата и заедно намират начини за включване в 
самостоятелна дейност и учене там, където е ученика. 

  4.Използване на разнообразни образователни стратегии, методи и техники за 
преподаване, обучение, възпитание, учене и мотивиране на учениците със СОП. 
Прилагане на иновативни дидактически упражнения и игри за работа с ученици със СОП. 

 5. Използване на мултисензорни инструкции - презентации на уроци, слухови, 
визуални и кинетични техники. 

 6. Прилагане на ефективни подходи и педагогически и психологически 
техники за работа с деца и ученици с разстройства на речта, дефицит на внимание, 
нарушена концентрация на вниманието и хиперактивност, с аутизъм. 

 7.Поведенчески интервенции за деца с хиперактивно поведение. Системи за 
поведенческо управление. 

 8.Прилагане на арт-терапия и арт- педагогика за ученици със СОП. 
 9.Осигуряване на необходимите рехабилитации на децата и учениците със 

СОП - психо-социална, на слуха и говора, зрителна, на комуникативните нарушения, 
кинезитерапия. 

10.Използване на нормативните възможности за формиране на специални 
групи в училищата и детските градини при условията на чл. 194 от ЗПУО. 

11.Осигуряване на възможности за продължаване на обучението след VII 
клас, вкл. и професионална подготовка за учениците със СОП. 

 
Мярка 4: Дейности в образователните институции и между всички 

компетентни институции за предотвратяване и адекватна и ефективна реакция при тежки 
нарушения на дисциплината и прояви на агресия и тормоз от и спрямо деца и 
ученици. 

1.Изготвяне на правила за поведение съвместно с учениците в паралелката 
или групата. 

2.Разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и 
интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във 
факултативните часове. 

  3.Дейности за развитие на компетентностите на всички членове на 
институционалната общност, включително за запознаване с различните форми на 
насилие и с техники за преодоляването им. 

  4.Училищата и детските градини, според своята специфика, разработват 
дейности по превенция и интервенция въз основа на Механизма за противодействие на 
училищния тормоз между децата и учениците в училище и на алгоритъма за неговото 
прилагане, утвърден от министъра на образованието и науката. 

5.Провеждане на превантивни кампании срещу агресията и тормоза в 
училища. 

  6.Организиране на спортни събития за утвърждаване на принципите на 
честната игра и ненасилие. Запознаване с и прилагане на нови подходи за справяне с 
гневните изблици и напрежението, решаване на възникналите проблеми и конфликтните 
ситуации без провокиране на ново напрежение, проучване и установяване какво се крие 
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зад проблемното поведение на децата. 
7.Формиране у децата и учениците на умения за общуване чрез използване 

на игрови методи и техники. 
  8.Формиране на ключови компетентности у децата и учениците, за личностно 

развитие чрез обучение по емоционална и социална компетентност, умения за ефективно 
управление на емоциите, за саморефлексия и разбиране на другия, развитие на 
характера и позитивноста. 

  9.Прилагане в образователните институции на ефективни форми и методи за 
комуникация между училището и семейството. 

   10.Използване на методите на арт-терапията за деца и ученици с проблемно 
поведение и техните родители. 

 11.Въвеждане в образователните институции на използването на посредник 
при решаване на конфликти в училище като начин за въздействие върху вътрешната 
мотивация на децата и учениците 

 12.Въвеждане на практиката на наставничеството (индивидуална подкрепа за 
ученика от личност, която уважава) в училищата като начин за въздействие върху 
вътрешната мотивация 

13.Обобщаване и анализ на данни на областно ниво за наложените санкции на 
учениците по класове и видове санкции за учебна година. 

14.  Повишаване на информираността на родителите относно изискванията на 
Наредбата за приобщаващото образование за отсъствията на учениците от учебни 
занятия и ролята на родителите в процедурите по налагане на санкции. 

15. Подобряване на институционалния капацитет за проверки по жалби и 
сигнали, свързани с агресия и посегателство на и между деца и ученици. 

16. Използване на възможностите на програмите на детските градини и 
училищата по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование да 
определят и утвърждават спазването на споделени правила, процедури, традиции и 
колективни ценности. 

17.Реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, 
превенция на агресията, въвеждане на практиката на ученици-наставници за превенция 
на конфликти, отпадане от училище и др., организиране на обучения на връстници от 
връстници. 
 

Мярка 5:  Осигуряване на възможности за разнообразна личностна изява на 
всички деца и ученици като средство за утвърждаване на позитивна самооценка и 
мотивиране. 

1.Организиране на училищно, общинско или спортно ниво на спортни 
празници, вкл. и съвместно с деца и ученици със СОП. 

2.Организиране на игри на открито за деца със СОП и техни връстници. 
3.Организиране на кулинарни празници и състезания - на класно, училищно 

или общинско ниво. 
4.Организиране на театрални групи, вкл. и по кукловодство и представяне на 

продукция пред местната общност. 
  5.Организиране на културни събития в общините с участието на деца и 

ученици, които да представят своите таланти. 
  6.Утвърждаване и разширяване на добрите практики за финансиране на 

общинско ниво на конкурсни сесии за малки проекти на неформални ученически и 
младежки групи. 

 7.Организиране на публични изяви на групите за извънкласни дейности по 
проекта BG05M2ОP001 -2.004 - 0004 - Твоят час - фаза 1. 

 8.Областен фестивал, концерт или друга форма за изява на деца със СОП, 
придружен с изложба и/или базар, по повод 3 декември - Международен ден на хората с 
увреждания. 

 
 Мярка 6: Подкрепа на дарбите и талантите на децата и учениците. 

Прилагане на системи за поощрения и награждаване на децата и учениците на 
училищно, общинско ниво. 
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  1.Дейности по обща подкрепа за личностно развитие в Център за подкрепа за 
личностно развитие - Обединен детски комплекс, съгласно определените функции от 
общинския съвет и правилник на центъра 

 2.Дейности по обща подкрепа за личностно развитие в Център за подкрепа за 
личностно развитие - чл. 38 от Наредба за приобщаващото образование - обучителни 
дейности, дейности, свързани с научно-изследователски проекти, дейности за 
популяризиране на астрономията и природните науки, масови прояви и публични изяви. 

 3. Прилагане на гъвкави форми за работа с даровити деца и ученици в ЦПЛР. 
Организиране на летни клубове по интереси за деца от 8 до 18 години 

 4.Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и 
ученици с изявени дарби:           

   5.Подкрепа за талантливи деца чрез Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби. 

 6.Учредяване на морални и материални награди за децата и учениците на 
училищно и общинско ниво при: 

 6.1.постигнати изключителни успехи в учебната дейност и за върхови 
постижения и класиране на призови места при реализирането на изследователски 
проекти в конкретни предметни области, на творчески проекти или на проекти, свързани 
с иновации в образованието;     

6.2.класиране на призови места и получаване на отличия за значими 
постижения в национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали 
и други форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, 
изкуствата и спорта;                                                           

6.3.прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или 
благотворителни инициативи, или при участие в дейности и значими прояви за 
приобщаване на децата и учениците към непреходните национално значими идеали и 
ценности, както и за утвърждаване на европейските ценности и сближаването на 
европейските народи 

7.Използване в педагогическото общуване на положително вербално поощрение 
за успехи и/или за подходящо поведение, както и искрени похвали, които са специфични 
за показаното поведение. 

8.Развитие на уменията на педагогическите специалисти да прилагат техники за 
даване на позитивна обратна връзка към децата и учениците. 

 
Мярка 7: Дейностите по кариерно ориентиране и консултиране като            

част от общата подкрепа за личностно развитие. 
  1. Дейности по професионално ориентиране в училищата чрез игри, директно 

наблюдение и пряк контакт с хора от различни професии. 
2. Организиране на „Ден на кариерното ориентиране“. 
3.Провеждане на седмица на професиите (напр. открита сцена, където ученици 

от различни професии да предложат различни дейности по изучаваните професии) в 
училищата, осъществяващи професионално обучение, 

  4.Организиране на кръгли маси и работни срещи с работодатели, партньори, 
ученици, родители, Училищно настоятелство, Обществен съвет - на училищно, общинско 
ниво. 

  5.Представяне пред учениците със СОП и техните родители на възможностите, 
които училищата предлагат за тяхното професионално образование. 

  6.Организиране на дискусии с родителите и подлежащите на задължително 
образование с цел продължаване на образованието им в средни училища. 

Мярка 8:  Предотвратяване на напускането на училище и ефективно 
включване на отпаднали ученици обратно в образователната система. 

1.Прилагане на нормативната уредба за оценяване на индивидуалните 
потребности от допълнителна подкрепа на деца в риск, като се извършва оценка на 
рисковите фактори и за развитието и защитните фактори в ситуацията на детето или 
ученика и неговата среда, и се създава план за краткосрочна допълнителна подкрепа 

2.Водене на Регистър на децата и учениците в риск на общинско равнище. 
3.Проучване на необхванатите в училище ученици от социално слаби и ромски 

семейства. 
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  4.Подобряване на обмена на данни и координацията и сътрудничеството между 
институциите по конкретни случаи на напускане на образователната система и по 
обхвата на учениците, подлежащи на задължително обучение. 

 5.Годишен анализ на общинско ниво на процесите по напускане и 
реинтегриране на ученици в образователната система. 

 6.Благотворителни акции за ученици в социален риск от изключване, вкл. и 
благотворителни и доброволчески дейности от ученици. 

 7. Разширяване на обхвата  и ефективността на целодневната организация на 
учебния ден. 

  8.Мерки за подкрепа на детето и ученика в прехода към училище и между 
образователните етапи и степени 

9.Кампания против ранните бракове в ромските общности. 
 

  Мярка 9: Познаване от страна на общината и образователните институции и 
използване на възможностите на Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, 
здравното, екологичното и интеркултурното образование.  

 1.  Разширяване на възможностите за включване на децата и младите хора във 
форми за съвременно здравно образование, с цел изграждане на знания, умения и 
нагласи, необходими през целия живот - въвеждане на учебен предмет, свързан с 
промоция на здравето. 

 2. Разширяване на въвеждането на гражданско, здравно, екологично и 
интеркултурно образование във всички части на учебния план и начини и форми  

 3.Свързване на програмите на училищата и детските градини по гражданско, 
здравно, екологично и интеркултурно образование с целите и ценностите на 
приобщаващото образование.  
 
 

5.2. Мерки и дейности по оперативна цел 2: 
 
Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на 
разнообразието от потребности на всички деца и ученици. 

 
Мярка 1: Осигуряване на специалисти в училищата и детските градини и в 

общинските институции за предоставянето на обща и допълнителна подкрепа  за 
личностно развитие.Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за 
придобиване и усъвършенстване на компетентностите, за идентифициране на 
потребностите и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. 

1. Разширяване на психологическото обслужване на потребностите на децата и 
учениците и на обхвата на училища и детски градини, в които с децата и учениците 
работят педагогически съветници и психолози. 
 

2. Осигуряване на необходимия брой логопеди и рехабилитатори на слуха и 
говора. 

3.  Взаимодействие между образователните институции за съвместно 
ангажиране на специалисти. 

4.Осигуряване на ресурсни учители за краткосрочна и дългосрочно 
допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни 
потребности по начините, определени от нормативната уредба. 

5.Развитие на практиката за назначаване на помощник на учителя при повече 
от три деца или ученици в групата/паралелката. 

6. Използване на професионалните компетенции на специалистите, работещи в 
социалните услуги делегирани от държавата дейности (ЦОП, ЦСРИ) в подкрепа на 
децата със СОП и с рисково поведение. 

 

 
Мярка 2: Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за 

придобиване и усъвършенстване на компетентностите, за идентифициране на 
потребностите и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. 
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  1. Провеждане на обучения на училищно, общинско и на областно ниво (от 
РУО) за учители, педагогически съветници и други специалисти, работещи с деца и 
ученици, по теми, свързани с приобщаващото образование. 

2.  Осигуряване на обучителни възможности за членовете на ЕПЛР в 
училищата и детските градини да прилагат нормативно предписаните методики на 
оценяване и дейности по оценка на индивидуалните потребности на детето и ученика 

3.   Участие в регионални и национални обучения на педагогически 
специалисти, извън ЕПЛР, за разпознаване на потребността от обща или допълнителна 
подкрепа и за ефективна екипна работа за предоставянето на допълнителна подкрепа. 

4.Обучение на класни ръководители за ефективно изпълнение на 
специфичните допълнителни професионални задължения. 

5.  Осигуряване на въвеждащо и продължаващо обучение от РЦПППО на лица, 
назначени на длъжността „помощник на учителя“ за групи и класове с повече от три 
деца или ученици със СОП 

6.Предоставяне на информация за квалификационни възможности на 
институциите и на педагогическите специалисти. 

7.Включване на квалификационен компонент, където това е възможно, в 
проекти на училищно, общинско и областно ниво. 

 

Мярка 3: Осигуряване на методическа подкрепа на екипите за подкрепа за 
личностно развитие в училищата и детските градини, както и на координиращите екипи в 
училищата и детските градини.  

 1.Предоставяне на рамка за оценка на индивидуалните потребности от обща 
подкрепа за личностно развитие на дете/ученик. 

2.Предоставяне на рамка за оценка на индивидуалните потребности от 
допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете/ученик 

3. Подкрепа на учителите за диференцирането на подходи за обучение, които 
дават различни възможности за групиране на потребностите на учениците и насочване на 
общата и допълнителната подкрепа в най-голямо съответствие с тях. 

4.Обучение на педагогическите специалисти в детските градини за 
извършване на ранно оценяване (скрининг) на развитието на детето и на риска от 
обучителни затруднения 

5.Консултиране по конкретни казуси. 
Мярка 4: Сътрудничество между педагогическите специалисти и обмен на 

добри практики.  
1.Организиране на форуми за споделяне на опит и добри практики от 

педагогическите специалисти - на училищно, общинско ниво. 
2.Провеждане на дискусионен форум на тема „Добри практики за осигуряване 

на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. 
3.Организиране представянето на опита на неправителствени организации в 

прилагането на терапевтични методи и подходи към деца със СОП.   
 
5.3. Оперативна цел 3: Организационно развитие на институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование за ефективно интегриране на целите, 
принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба за приобщаващо 
образование. 

Мярка 1: Развитие на капацитета на училищата и детските градини за успешно 
прилагане на новата нормативна уредба. 

1.В изпълнение на чл. 6 от Наредба за приобщаващото образование детските градини и 
училищата включват в годишните си планове дейности, срокове и отговорници за 
предоставяне на подкрепа за личностно развитие и изготвят обобщен доклад за 
състоянието на процеса на приобщаващото образование 

  2.В изпълнение на чл. 7 от Наредба за приобщаващото образование директорите 
на детските градини и училищата определят координиращ екип в институцията в 
началото на всяка учебна година. Ролята на координиращият екип е да организира и 
координира процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците, както и дейността на екипите за подкрепа за личностно 
развитие. 



Мярка 2:  Развитие на общински центрове за подкрепа за личностно развитие 
1. Проучване на възможността и необходимостта от разкриване на дейности за 
допълнителна подкрепа към съществуващите центрове за подкрепа за личностно 
развитие-Общински детски комплекс и Ученическо общежитие. Проучване на обхвата на 
дейностите и ползвателите. 

2. Делегиране на допълнителни услуги на Центъра за подкрепа за личностно 
развитие – Общински детски комплекс, гр. Девин. 

 
5.4. Мерки и дейности по оперативна цел 4: Подобряване на 

материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със 
специални образователни потребности в институциите в системата на предучилищното и 
училищно образование. 

Мярка 1: Подобряване на достъпността на архитектурната среда в 
образователните институции като част от осигуряването на подкрепяща среда. 

Мярка 2: Възлагане на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и 
ученици от страна на общините, на лицензирани доставчици на социални услуги за деца. 
съгласно чл. 198, ал. 2 и 3 от ЗПУО. Дейностите, които могат да се възлагат по този ред 
са: превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща 
работа с деца и ученици, ресурсно подпомагане на деца и ученици със СОП, 
педагогическа и психологическа подкрепа, програми за подкрепа и обучение на 
семействата. 

1. Проучване на необходимостта от възлагане на дейности по допълнителна подкрепа 
за личностно развитие на децата и учениците на лицензирани доставчици на социални 
услуги. 

2.Използване кадровия ресурс на доставчиците на социални услуги за обезпечаване 
на допълнителната подкрепа за личностно развитие. 

   
1.Достъпна архитектурна среда се осигурява най-малко чрез:  

-  входни и комуникационни пространства; помещения и пространства за общо ползване; 
рно-хигиенни и спомагателни помещения.  
          - Достъпната архитектурна среда в институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование се осигурява чрез съобразяване на елементите на сградите и 
съоръженията със специфичните изисквания за различните видове увреждания - 
придвижване на дълги разстояния, по наклонени повърхности, с технически помощни 
средства, с водач, качване и слизане по стълби, натискане на бутони и хващане, обсег 
на достъпност, височина на погледа, както и със средствата за сигнализация и 
информация.  
            - Общодостъпните помещения в сградите се свързват чрез достъпен маршрут. 

  2.Изграждане на съоръжения за достъпност на входовете на училищата и 
детските градини - рампи, асансьори и др. 

  3.Изграждане и адаптиране на детски площадки и съоръжения за игра в 
училищата и детските градини за деца с увреждания 

4.Изграждане на адаптирани санитарни възли в детските градини, училищата и 
обслужващите звена за децата със специални образователни потребности 
 

Мярка 3: Подобряване на достъпната физическа среда в образователните 
институции като начин за предоставяне на равен достъп до образование на децата и 
учениците, чрез изпълнение на нормативно определените елементи на физическата 
достъпност. 

       
20 
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 1. Достъпната физическа среда включва осигуряване на подходящи условия, 
използване и прилагане на иновативни подходи и съвременни технологии за 
архитектурна и физическа достъпност, които в най- голяма степен да отговорят на 
потребностите на децата и учениците 

2.Достъпната физическа среда съчетава универсалния със специализирания 
дизайн и има следните основни характеристики:    

-  логичност - лесно откриване на архитектурните елементи в сградата;  
-  видимост - висока контрастност на съществените елементи в сградата и 

нейните помещения; подходящо осветление. 
Мярка 4: Подобряване на специализираната подкрепяща среда в 

образователните институции, съобразно нормативните изисквания (чл. 106, ал. 4 от 
Наредба за приобщаващото образование): 

1. Създаване и оборудване на кабинет за ресурсно подпомагане във всяко 
училище и детска градина, в които има деца със СОП и периодично обновяване на 
ресурсните кабинети с дидактични материали; 

2.Обзавеждане на помещенията така, че да дават възможност да се устроят 
учебни места за ученици в инвалидни колички, както и учебни места за ученици с 
увреден слух, с достатъчна осветеност, която да позволява детето или ученикът 
свободно да отчита по устните на учителя; 

3.Оборудване при необходимост на учебни места за ученици с увреден слух с 
подходяща апаратура - FM системи и други, съвместими с личните слухови апарати или с 
кохлеарните импланти на децата или учениците 

  4.Осигуряване при необходимост на специализирана техника за ученици с 
нарушено зрение - брайлови машини, брайлови дисплеи, компютри със синтетична 
синтезаторна реч и други 

5.Осигуряване при необходимост на устройства за проследяване на погледа и 
специализиран софтуер за използването им, суичове, софтуер за управление на 
компютър с глас, алтернативни клавиатури и мишки за ученици с комплексни физически 
увреждания 

  6.Осигуряване на подходящи помещения за кабинети за рехабилитация на 
слуха и говора, за логопедични кабинети, за ресурсни кабинети и специализирани 
кабинети 

7.Осигуряване на достъп за обслужване на деца и ученици с увреждания в 
останалите помещения (библиотеки, административни кабинети и други) 

 8.Организиране при необходимост на работни и игрови кътове за индивидуална 
работа или за работа на пода, както и кътове за почивка в класната стая или в стаята на 
групата, където заниманията и почивките се осигуряват с подкрепата на ресурсен учител 
или на помощник на учителя в помощ на децата и учениците със сензорно- интегративна 
дисфункция, комуникативни нарушения, разстройство от аутистичния спектър или други 
състояния, изискващи такава организация на пространството в класната стая в 
училището или в стаята на групата в детската градина 

  9.Реализиране на проекти по Националните програми на МОН, насочени към 
осигуряване на съвременна образователна среда, достъпност и сигурност на средата. 

Мярка 5: Осигуряване на специализиран транспорт от дома на детето с 
увреждане до съответната детска градина, училище или ЦПЛР. Подкрепа и наблюдение на 
изпълнението на задълженията на общината за осигуряването на специализиран 
транспорт за децата с увреждания. 

1.Подкрепа и наблюдение на изпълнението на задълженията на общините за 
осигуряването на специализиран транспорт за децата с увреждания 

Мярка 6: Организиране на необходимите разумни улеснения за участие на 
учениците със СОП в национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити (чл. 
109 от Наредба за приобщаващото образование). 

  1.Осигуряване на самостоятелни зали, учители консултанти и удължено време 
и материали на подходящ шрифт за учениците с нарушено зрение 

 
5.5. Мерки и дейности по оперативна цел 5: Подобряване на 

взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, 
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педагогически специалисти и родители) и между институциите за осигуряване на най-
добрия интерес на детето и ученика. 

Мярка 1: Регионалното управление на образованието след края на учебната 
година обобщава докладите от детските градини и училищата 
 Анализира състоянието на процеса на приобщаващото образование и предоставя 
информацията на областния управител и на органите на местното самоуправление 

Мярка 2: Създаване на работещи практики за изпълнение на нормативните 
изисквания за уведомяване на отделите за закрила на детето от страна на училищата и 
детските градини: 

1.При отказ от страна на родителя, представителя на детето или лицето, което 
полага грижи за детето, да изрази съгласие за дейностите по чл. 41, т. 2, 5 и 7 
(използването на посредник, включване в група за социални умения, наставничество), да 
окаже съдействие или да подпомогне реализирането на дейностите по чл. 41, директорът 
на институцията писмено уведомява отдела за закрила на детето по местоживеенето на 
детето или ученика. 

 2. Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя, 
представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, за откриването на 
процедура по налагане на санкция, а в случаите на налагане на санкция 
„предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или 
„преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ - и съответните 
териториални структури за закрила на детето. 

  3.Когато педагогическият съвет е идентифицирал за ученика риск от отпадане 
от училище, преди налагане на санкцията „предупреждение за преместване в друго 
училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в 
самостоятелна форма на обучение“ или на мярката по чл. 49, ал. 3, директорът 
уведомява отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“, за присъствие 
на негов представител на изслушването с оглед защита на правата и интересите на 
ученика. 

 4.В случаите на несъгласие на родителя, представителя на детето или лицето, 
което полага грижи за детето, с предложената допълнителна подкрепа за личностно 
развитие на детето или ученика, независимо че въз основа на оценката на 
индивидуалните потребности по ал. 1 е установена такава необходимост, и за 
предотвратяване на риска от отпадане от училище, директорът на детската градина или 
училището писмено уведомява отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално 
подпомагане“ с цел осигуряване на най- добрия интерес на детето или ученика. 

 
Мярка 3: Развитие на ефективни форми за работа с родителите на деца  и 

ученици с обучителни трудности и със специални образователни потребности. 
1.Осигуряване на подкрепяща среда за семействата и близките на децата със 

СОП - консултиране с психолози, логопеди, социални работници, тренинги и др 
2.Организиране срещи на родители със сходни проблеми за обмяна на опит и 

полезна информация 
3. Привличане и използване ресурса на родителите за обогатяване на 

възможностите за въздействие, социализация и развитие -включване в екипи, 
извънкласни форми и групи, интелектуален, финансов, емоционален ресурс и т.н 

 4.Прилагане на разнообразни и ефективни подходи за информиране на 
родителите за възможностите за обща подкрепа за личностно развитие и тяхната роля в 
процеса 

 5. Провеждане на срещи с родителите/настойниците на децата и учениците с 
екипа за подкрепа за личностно развитие, с оглед предоставяне на актуална информация 
за състоянието на ученика, включително актуални медицински документи при наличие на 
такива, както и други документи с цел извършване на обективна оценка на 
образователните потребности от екипа от специалисти 

 6.Развитие на практиката за назначаване на социален работник в училищата и 
детските градини, който да изпълнява функцията на медиатор между семейството, 
обкръжението на детето/ученика и образователната институция 

  7.Информиране на родителите за възможностите за продължаване на 
образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със 
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СОП след VII и X клас и съвместен избор на най- благоприятна възможност за 
образование. 

  8.Определяне на ден в месеца за организиране на „Отворени врати в 
ДГ/училище“ за посещение на родители 

  9.Повишаване информираността на родителите относно затрудненията в 
образователния процес на техните деца и възможностите за преодоляването им 
(консултации, допълнително обучение, форми за извънкласни и извънучилищни 
дейности). 

 10. Работа с родителите и настойниците, които възпрепятстват децата редовно 
да посещават училище. Създаване на „Училище за родители“ (в учебните заведения 
и/или на общинско ниво). 

 11.Осигуряване на адекватна и достатъчна информация за родителите за 
процеса на приобщаващото образование на институционалните сайтове 

 
Мярка 4:  Работа с родителите на деца и ученици с изявени дарби: 
1. Консултиране на родителите на деца с изявени дарби и насочване към 

специалисти за развитие на детето 
2.Създаване и поддържане на общински сайт с подробна информация за 

институции, специалисти, форми (конкурси, пленери, олимпиади, школи, клубове и пр.), 
насочващи към развитие на дарби и таланти. 

3.Разяснителни и информационни кампании за предлаганите услуги за деца с 
изявени дарби, специалисти в различните сфери на развитие и общински програми и 
мерки за стимулиране на деца с изявени дарби 

4.Популяризиране на дарители, кампании и юридически лица, подкрепящи 
даровити и талантливи деца. 

 
Мярка 5: Подобряване на координацията и сътрудничеството между институции 

по отношение на работата с децата в риск и деца, жертви на насилие: 
 1.Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в 

случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при 
кризисна интервенция 

 2.Прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз между 
децата и учениците в училище, 

  3.Съвместни дейности на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование с ОЗД и Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в подкрепа на деца с рисково 
поведение и жертви на насилие (периодични срещи, планове за действие, годишни 
анализи) 

  4.Провеждане на срещи-разговори в училищата, с участието на ученици и 
представители на МВР, ОЗД, МКБППМН. 

 5.Образователни програми и кампании в училище и/или в рамките на ЦОП и/или 
МКБППМН за превенция на рисково поведение (агресия; насилие; отклоняващо се и 
рисково поведение на деца и ученици) 

 6.Провеждане на кампании срещу зависимостите (конкурси за написване на 
есета, рисунки и др. по повод: 31 май - световен ден без тютюнев дим; 26 юни - 
Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици; 18 
октомври - Европейският ден за борба с трафика на хора; 1 декември - световен ден за 
борба със СПИН и др., разработка и разпространение на информационни материали под 
формата на флаери, дипляни и др.) 
  

Мярка 6: Взаимодействия между участниците в образованието и институциите по 
отношение на отпадането от училище. Обединяване на усилията за връщане в 
образованието на отпаднали ученици: 



 

1.Ангажиране с конкретни мерки на обществените съвети, ученическите съвети, 
ученици и родители- доброволци в дейности, насочени към приобщаването на ученици в 
риск, ученици в неравностойно положение и подпомагането им да намерят и заемат 
своето място в училищния живот и в обществото. 

2. Провеждане на тематични игри и беседи от ученици в горен курс на ученици в 
начален и среден курс. 

3. Използване на пълния потенциал на наставничеството за работа с ученици, 
застрашени от отпадане от образователната система. 

4.Развитие на целодневна организация на учебния процес, като инструмент за 
превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при 
подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси. 

 5.Сътрудничество с библиотеките, мерки за повишаване на грамотността в полза 
на предотвратяване на обучителните трудности и отпадане. 

 6.Училищното ръководство да съдейства на учениците от училищния парламент 
да получават подкрепа и от органите на местно самоуправление при техни инициативи, 
свързани с живота на общността. 
 

5.6. Мерки и дейности по оперативна цел 6: Сътрудничество с гражданското 
общество и подобряване на обществената информираност и чувствителност относно 
целите и принципите на приобщаващото образование. 

 
Мярка 1: Дейности, насочени към местната общественост, за преодоляване на 

непознаването и предразсъдъците, за повишаване на информираността и 
чувствителността към децата и учениците със специални образователни потребности: 

1.Провеждане на разяснителни кампании, чрез които да се даде яснота за начина, 
по който протича процеса на приобщаване, неговият смисъл и ефект за всички деца. В 
основата на кампаниите да стои идеята, че всяко дете със специални нужди има реалните 
възможности да води един пълноценен и сравнително независим живот, стига да бъде 
подкрепено своевременно и да му бъде предоставена тази възможност 

 2.Организиране на срещи с родителите в детските градини и училищата на 
територията на общината. Целта на срещите е родителите на деца без специални 
образователни потребности да разберат, че децата с увреждания не представляват 
опасност за останалите деца и ученици, че всички деца могат да учат и че няма 
„необучаеми” деца 

 3.Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и 
дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания 

 4.Промяна на нагласите в училищата и детските градини, в които да възприемат 
индивидуалните различия между децата като източник на богатство и разнообразие, а не 
като проблем. 

 5.Организиране на благотворителни акции в подкрепа на децата в неравностойно 
положение 

Мярка 2: Дейности за осигуряване на достъп до информация за правата и 
задълженията на децата и учениците, за предлаганите дейности и програми за обучение в 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование и представянето 
им в достъпен формат като част от условията за равен достъп до образование (чл. 104 и 
107, т. 2 от Наредба за приобщаващото образование). 

 1.Организиране на кампании за информиране на семействата на деца с 
увреждания за правата, задължения и възможностите за ранно включване на децата в 
образователната система 

2.Информационни материали и кампании за разясняване на възможностите на 
разнообразните форми на обучение 

3.Подобряване на информираността на семействата относно организацията и 
необходимите документи за образованието на децата при напускане на страната и 
завръщане от чужбина. 
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Мярка 3:  Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора 
със средно и висше образование от етническите малцинства за работа с деца в риск от 
отпадане или отпаднали от образователната система. 

 
6. ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

Постигането на оперативните цели на общинската стратегия ще се следи чрез няколко 
основни индикатора, свързани с основни аспекти от цялостната промяна. 

6.1 Брой преобразувани институции; 
6.2.Брой детски градини и училища, които самостоятелно организират и 

обезпечават ресурсното подпомагане на децата и учениците по чл. 283, ал. 4 от ЗПУО, 
брой деца/ученици със СОП в тях и процент спрямо общия брой деца и ученици със СОП; 

6.3. Брой педагогически специалисти, участвали в краткосрочни обучения за 
развитие на професионалните компетентности за предоставяне на обща и допълнителна 
подкрепа за личностно развитие; 

6.4. Брой институции със значително подобрение на материалната база – нови 
елементи на достъпна архитектурна среда, разкрит кабинет; 

6.5. Брой детски градини и училища, в които работят педагогически съветници и 
психолози. 

По решение на екипа за отчитане на стратегията може да се проведе и анкетно 
проучване за оценка на постигнатите резултати от прилагане на Стратегията. 

 
 
 
7.ВРЪЗКА С ДРУГИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 

 Целите и дейностите на настоящата общинска стратегия са свързани и допринасят за 
постигането на целите на следните национални стратегически документи: 

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 
образователната система (2013 - 2020) 

 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от 
етнически малцинства (2015 - 2020) 

 Стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 -
2020) 

 Национална стратегия за детето (2008 - 2018) 
 Национална програма за закрила на детето (2016 - 2017 - 2018) 

 
8. КООРДИНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 
 Общинската стратегия се изпълнява от институциите, работещи на общинско 

ниво. Община Девин отговаря за цялостното изпълнение на общинската стратегия и 
приноса към изпълнението на областната стратегия. Целите се постигат с общите усилия 
на всички заинтересовани от процеса страни, в съответствие с компетенциите им и 
планираните цели и дейности.  

За изпълнение на общинската стратегия, ежегодно до 30 април, общинския съвет, 
по предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление на 
образованието, приема годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа на 
личностно развитие. Общинската стратегия и съгласуваният и приет годишен план се 
изпращат на областния управител до 15 май. 

Изпълнението на Годишния общински план се координира и отчита на общинско 
ниво по ред, определен от кмета на Община Девин и в сроковете, посочени в чл. 197, ал. 
3 от ЗПУО. Изпълнението на общинския план се отчита и на областно ниво – до 01 март на 
следващата година, в областна администрация Смолян. 

Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците  е приета с 
Решение №  63 от 30.05.2018г., взето с Протокол № 7  от  Общинския съвет - Девин. 



     
     

Приложение № 2 към Решение №63 от 30.05.2018 г. 
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  УТВЪРДИЛ:                                                                               СЪГЛАСУВАЛ: 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ                                                              МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН                                                        НАЧАЛНИК НА РУО - СМОЛЯН 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  
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НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2018  г. 
 

ДЕЙНОСТ 
 

ОТГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЯ 

 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
ИНДИКАТОРИ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Осигуряване на процес и среда на учене, при които всяко дете и ученик има възможност за развитие на 
индивидуалния си потенциал, след пълноценно включване във всички аспекти на живота. 
1. Оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците и определяне на необходимостта от обща или от 
допълнителна подкрепа 
 
1.1. Извършване на оценка на риска от 
обучителни затруднения на децата на 5 и 6 
годишна възраст в рамките на установяването на 
готовността им за училище. Готовността на 
детето за училище отчита физическото, 
познавателното, социалното и емоционалното му 
развитие. 

Детски градини В началото на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой 
идентифицирани 

деца 
Брой  

обхванати деца 

1.2. Ранно оценяване на потребностите от 
подкрепа за личностно развитие на децата от 3 
години до 3 години и 6 месеца при постъпване за 
първи път на детето в детската градина  чрез 
скрининг за определяне на риск от възникване 
на обучителни затруднения или идентифициране 
на нуждата от оценка на потребностите за 
допълнителна подкрепа. 

Детски градини 
РЦПППО 

При постъпване 
на детето в 

детската градина 

В рамките на 
бюджета 

Брой 
идентифицирани 

деца 
Брой  

обхванати деца 

1.3. Прецизиране на степeнта и вида на 
увреждане на конкретно дете, определяне на 
достатъчен брой часове за ресурсно подпомагане 
и допълнителна работа  с други специалисти като 
психолог, логопед, рехабилитатор и др. 

Детски градини 
РЦПППО 

В началото на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой включени 
деца 

Брой допълнителни 
часове 

2. Прилагане на методи и подходи за ефективна работа с децата и учениците с обучителни трудности в 
образователните институции, осигурявайки им обща подкрепа за личностно развитие 
 
2.1. Общата подкрепа  за личностно развитие в 
детската градина, която е насочена към 
превенцията на обучителните затруднения, се 

Детски градини По времена 
учебната година 

В рамките на 
бюджета, 
програми и 

Брой реализирани 
дейности 
Брой 
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изразява във включване на отделни деца в 
дейности според техните трудности, като: 
- обучение чрез допълнителни модули за деца, 
които не владеят български език; 
- прилагане на програми за психомоторно, 
познавателно и езиково развитие; 
 

проекти включени деца 
Брой 

 въведени нови 
методи на обучения 

2.2. Общата подкрепа за личностно развитие в 
училището за целите на превенцията на 
обучителните затруднения се изразяват във 
включване на отделни ученици в дейности, като: 
- допълнително обучение по учебни предмети; 
- консултации по учебни предмети и 
допълнителни консултации по учебни предмети, 
които се провеждат извън редовните учебни 
часове; индивидуална работа; организиране и 
провеждане на занимания по интереси, работа с 
родители; 

Училища По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета, 
програми и 
проекти 

Брой допълнителни 
обучения 
Брой  

проведени 
консултации 

Брой  
включени ученици 

2.3. Организиране на логопедична работа, като 
част от дейностите за целите на превенцията на 
обучителните затруднения в училищата и 
детските градини, които се изразяват във 
включване на отделни деца и ученици в 
дейности, като: 
- превенция на комуникативните нарушения и на 
обучителни трудности; 
- диагностика на комуникативните нарушения; 
- корекционно-терапевтична дейност при 
установени индикации за комуникативни 
нарушения; 
 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
подкрепени деца и 

ученици 

3. Организиране на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални 
образователни потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания в детските градини и училищата 
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3.1. Създаване на екипи за подкрепа за 
личностно развитие в училищата и детските 
градини за всяко дете и ученик, за което ще се 
извършва оценка на индивидуалните 
потребности и ще се предоставя допълнителна 
подкрепа. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
учебни и детски 
заведения със 

създадени екипи за 
подкрепа 
Брой   

извършени оценки 

3.2. Взаимодействие между екипа за подкрепа за 
личностно развитие от детските градини и 
училищата с регионалния екип за подкрепа за 
личностно развитие, във връзка с одобряване 
или не на оценките на ЕПЛР или извършване на 
оценка в образователните институции, които 
нямат създаден такъв екип, поради липса на 
квалифицирани кадри. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
проведени срещи 

3.3. Разработване на индивидуален учебен план  
и индивидуални учебни програми за учениците 
със СОП и изготвяне на седмично разписание, 
съобразено с психо-физическите особености на 
учениците, както и индивидуалните им 
потребности. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

В началото на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
учебни и детски 
заведения със 

създадени планове 
за подкрепа  

3.4. Осигуряването на допълнителната подкрепа 
за личностно развитие включва: 
- работа с дете и ученик по конкретен случай 
- психо-социална рехабилитация, рехабилитация 
на слуха и говора, зрителна, рехабилитация на 
комуникативните нарушения и при физически 
увреждания 
- ресурсно подпомагане 
- осигуряване на достъпна архитектурна, обща и 
специализирана подкрепяща среда и 
специалисти 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
 деца и ученици, 

получили 
допълнителна 
подкрепа 

3.5. Прилагане на ефективни подходи и 
педагогически и психологически техники за 
работа с деца и ученици с разстройства на речта, 
дефицит на внимание, нарушена концентрация 
на вниманието и хиперактивност, с аутизъм. 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой 
 въведени нови 

методи на обучения  
Брой  

деца и ученици, 
получили 

допълнителна 
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подкрепа 
4. Дейности в образователните институции и между всички компетентни институции за предотвратяване, адекватна и 
ефективна реакция при тежки нарушения на дисциплината  и прояви на агресия и тормоз от и спрямо деца и ученици 
4.1. Училищата и детските  градини, според 
своята специфика, разработват дейности по 
превенция  и интервенция въз основа на 
Механизма за противодействие на училищния 
тормоз между децата и учениците  в училище и 
на алгоритъма за неговото прилагане, утвърден 
от министъра на образованието и науката. 
 
 

Детски градини 
Училища 
МКБППМН 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой реализирани 
дейности 
Брой  

обхванати деца и 
ученици 

 
 
 
 

4.2. Провеждане на превантивни кампании срещу 
агресията и тормоза в училища. 

Училища  
Община Девин 
МКБППМН 

 
Целогодишно 

В рамките на 
бюджета, 
програми и 
проекти 

Брой организирани 
кампании 

5. Осигуряване на възможности за разнообразна личностна изява  на всички деца и ученици като средство за 
утвърждаване на позитивна самооценка и мотивиране 
5.1. Организиране на училищно, общинско или 
регионално ниво на спортни празници, които 
включват и деца и ученици със специални 
образователни потребности. 

Детски градини 
Училища 

Община Девин 
ЦОП 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, 
програми и 
проекти 

Брой организирани 
празници, конкурси 

и олимпиади 
Брой 

 ученици, 
класирани на 

призови места на 
състезания, 
конкурси и 
олимпиади 

5.2. Организиране на публични изяви, културни 
събития, кулинарни състезания с участието на 
деца и ученици със специални образователни 
потребности. 

Де ни тски гради
 Училища

ЦОП 
Община Девин 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, 
програми и 
проекти 

Брой организирани 
празници, конкурси 

и съ ия стезан
Брой  

ученици, класирани 
на призови места 
а състезания
конкурси и 

 

н , 

състезания
5.3. Общински мероприятия, включващи изложба 
и/или базар, по повод 3 декември – 

Община Девин 
Де ни тски гради

3 декември В рамките на 
бюджета 

Брой  
проведени 
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Международен ден на 
полза

хората с увреждания в 
 на деца със  СОП. 

Училища мероприятия 

6. Дейности на образователните институции и общините за подкрепа на дарбите и талантите  на децата и учениците, 
рения  н не , об  областчрез поощ  и аграждава на училищно щинско и но ниво 

6.1. Подкрепа на талантливи деца чрез  Програма 
на мерките за закрила на деца с изявени дарби. 

Училища 
Община Девин 
МО МК Н, ММС, 

Целогодишно Бюджета  
вин на община Де

МОН, ММС, МК 

Брой  
подкрепени 

талан деца тливи 
6.2. Осигуряване на допълнителна подкрепа за 
личностно развитие на деца и ученици с изявени 
арби. д

 

Училища Целогодишно В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой  
  подкрепени

деца 

6.3. Учредяване на морални и материални 
награди за деца и ученици  при постигнати 
изключителни успехи в учебната дейност; 
класиране на призови места и получаване на 
отличия за значими постижения в национални и 
международни състезания, олимпиади, конкурси, 
фестивали в областта на науката, технологиите, 
изкуствата и спорта. 

Училища 
Общи евин на Д

РУО 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти  
 

Брой 
 учред гради ени на

Брой  
подкрепени деца 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:  Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности 
на всички деца и ученици.  
1. Осигуряване на специалисти в училищата и детските градини  и в общинските институции за предоставяне на обща 

подк па за ти допълнителна ре  личностно разви ие 
1.1. Разширяване на психологическото 
обслужване на потребностите на децата и 
учениците в детските градини и училищата, в 
които с децата и учениците работят 
педагогически съветници и психолози. 

Де ни тски гради
Училища 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой 
образователни 
нституции, в коит
има назначени 
психолози и/или
еда ски

и о 

 
п  гогиче
съветници 

1.2. Осигуряване на логопеди и/или 
на лрехабилитатори  с уха и говора в детските 

градини и училищата. 

Де ини  
у а 

В на тски град
Училища 

В началото на 
чебната годин

 рамките 
бюджета 

Брой  
 назначени

специалисти 
1.3. Осигуряване на ресурсни учители за 
краткосрочна и дългосрочна допълнителна 
подкрепа на децата и учениците със специални 

 
 

образователни потребности по начините, 
определени от нормативната у едба. р

Де ни 
учебната година 

В на 
бюджета назначени ресурсни 

учители 

т иски град
Училища 
РЦПППО 

Община Девин 
 

По време на  рамките Брой  
 

1.4. Взаимодейств е между образователните и Де ни Целогодишно В на Брой  т иски град  рамките  проведени
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институции за съвместно ангажиране на 
специалисти. РЦПППО 

Община Девин 

бюджета срещи Училища 

2. Повишаване квалификаци та  на пед
компетентностите, за идентифициране на пот

я агогич те специ придо усъвършенсески алисти за 
ставяне  на общ

биване и 
 и допълнителна п

тване  на 
ребнос и предо а одкретите па. 

2.1. Организиране и провеждане на обучения, 
семинари или форуми  на училищно, общинско и 
областно ниво за учители, педагогически 
съветници и други специалисти, осъществяващи 
дейности свързани с определяне на риска от 
възникване на обучителни затруднения и теми 
въ с приобщаващото образование с рзани 

МОН 
РУО 

тски градДе ини 
Училища 

учебната година бюдже ами 
и проекти обу ри 

пови е на 

По време на В рамките на 
та, прогр

Брой  
проведени 
чен минаия, се
или форуми 

Брой 
преподаватели, 
преминали 
обучения за 

шаван
квалификацията 

3. Сътрудничество между педагогическите спец обмен ики. иалисти и  на добри практ
3.1. Организиране на форуми за споделяне на 
опит и добри практики от педагогическите 
специалисти на училищно, общинско и областно 
ниво. 

Училища 
РУО, МОН 

 

учебната година бюджета проведени форуми 
и работни срещи за 
обмен на опит 

Де ини По време на В рамките на тски радг Брой  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:  Организационно развитие на институциите в системата на предучилищното и училищно образование за 
ефективно интегриране на целите, принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба за приобщаващо 
образование.   
1. Развитие на капацитета на училищата и детските адини за прилагане на нормативнатагр успешно  уредба 
1.1. Подкрепата за личностното развитие на 
ецата и учениците  се организира и осигурявад  в 
съответствие с утвърдените областни и общински 
стратегии за подкрепа за личностно развитие. 
 

Община Девин 
 

Месец април 
2018 г. 

Не се нуждае 

стр за 

 

 

Утвърдена 
Общинска 
атегия 

подкрепа за 
личностно развитие 

1.2. Детската градина, училището, регионалният 
център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование и центърът за 
подкрепа за личностно развитие  включват в 
своите годиш и планове дейности видовете н , 
дейности, сроковете и отговорниците за 
предоставяне на подкрепата за личностно 
развитие. 

Де ини 
 

РЦПППО 
 

В началото на 
учебната година 

Не се нуждае 
утвърдени годишни 

планове 

тски радг
Училища

Брой  

1.3. За организиране и координиране на процеса Детски градини В началото на В рамките на  Брой 
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Училища 
 

учебната година бюджета определени 
координатори 

на осигуряване на общата и допълнителната 
подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в детската градина и училището в 
началото на всяка учебна година със заповед на 
директора се определя координатор, ко то й
координира работата на екипите за подкрепа за 
личностно развитие и дейностите с 
едагогическите специалисти и с родителите. п

2. Възлагане на дейностите за подкрепа з
лицензирани доставчици на социални услуги 
 

а ли развитие ца и уч рана на о та на 
 за д

чностно 
е

на де еници  от ст бщина
ца 

2.1. Дейностите, които могат да се възлагат по 
този ред са: превантивна, диагностична, 
рехабилитационна, корекционна  и 
ресоциализираща работа с деца и ученици, 
есурсно подпомагане на деца и ученици съср  

Доставчици на 
социални услуги 

При  
необходимост 

В рамките на 
бюджета възложени 

дейности 
/при необходимост/ 

СОП, педагогическа и психологическа подкрепа, 
програми за подкрепа и обучения на семейства. 
 

Община 
Девин 

Брой  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:  Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със 
специални образователни потребности в институции а пре  учил ание. те в системата н дучилищното и ищно образов
1. Подобряване на достъпната архитектурна зо и т о а  среда в обра вател инстните туции като част о сигуряването н
подкрепяща среда 
1.1. Достъпна архитектурна среда се осигурява 
айн -малко чрез: 

- входни и комуникационни пространства
помещения 

 
- и пространства за общо ползване 
- санитарно-хигиенни и спомагателни помещения 

Об вин 
Детски градини 

Училища 
 

/при 
 необходимост/ 

 
бюджета, програми 

и проекти 

 
ма за 
и за 

щин  Деа
 

Целогодишно  В рамките на Брой  
учебни и детски 
заведения с 

предприети мерки 
за осигуряване на 
достъпна среда 
Ежегоден преглед 
на състоянието на
териалната ба
пред ия ложен
нейното 

не подобрява
/при  

необходимост/ 
1.2. Общодостъпните помещения в сградите се 
свързват чрез достъпен маршрут, както следва: 

ин 
   Де адини /при 

 
бюджета, програми 

Община Дев
тски гр 

Целогодишно  В рамките на Брой  
учебни и детски 
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Училища 
 

 необходимост/ и проекти 

 
ма за 

/при / 

- изграждане на съоръжения за достъпност на 
входовете в училищата и детските градини 
/рампи, асансьори, и др./ 
- изграждане на адаптирани детски площадки и 
съоръжения за игра 
- изграждане на адаптирани санитарни възли и 
обслужващи звена за деца и ученици със СОП 

нейното 
подобряване 

заведения с 
предприети мерки 
за осигуряване на 
достъпна среда 
Ежегоден преглед 
на състоянието на
териалната ба

и предложения за 

необходимост
2. Подобряване на специализираната подк

изисквания 
р  обр  аз е епя а вща сред азо лнитевате институции, съобр но нормативнит

2.1. Обзавеждане на помещенията така, че да 
дават възможност да се устроят учебни места за 
ученици в инвалидни колички, както и учебни 
места за ученици с увреден слух с достатъчна 
осветеност, която да позволява детето или 
ученикът свободно да отчита по устните на 
учителя. 

Детски градини 
Училища /при 

 необходимост/ 

 
бюджета, програми 

и проекти 
о а 

 

 

/ 
 

   

Целогодишно  В рамките на Брой  
учебни и детски 
заведения  с 

сигурена достъпн
среда, технически

средства, 
специализирано
оборудване и 
дидактически 
материали 

/при необходимост

2.2. Оборудване при необходимост на учебни 
места за ученици с увреден слух с подходяща 
апаратура – FM  системи и други; 
специализирана техника за ученици с нарушено 
зрение  - брайлови машини, дисплей, компютри 
със синтетична синтезаторна реч и др. 

Детски градини 
Училища /при 

 необходимост/ 

 
бюджета, програми 

и проекти 

Целогодишно  В рамките на

2.3. Осигуряване на подходящи помещения за 
кабинети за рехабилитация на слуха и говора, за 
логопедични кабинети, за ресурсни кабинети и за 
други специализирани кабинети. 

Детски градини  
бю ми Училища 

Целогодишно  
/при 

 ост/ необходим

В рамките на
джета, програ
и проекти 

2.4. Осигуряване при необходимост на игрови 
кътове за индивидуална работа. 

Детски градини 
Училища 

Целогодишно
/при 

 необходимост/ 

  В рамките на 
джета, програ
и проекти

бю ми 
 

2.5. Осигуряване на специализиран транспорт  от 
дома на детето с увреждане до съответната 
детска градина и/или училището. 

Детски градини 
Училища 

Община Девин 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

При необходимост 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:  Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес /деца и ученици, 
педагогически специалисти, родители/ и между институциите за оси й-доб а детето и уч  гуряване на на рия интерес н еника.
1. Ефективно взаимодействие с родителите спе о ти  на ъс  деца с циални образ вателни потребнос  и с обучителни
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трудности 
1.1. Осигуряване на подкрепяща среда за 
семействата и близ ик те на децата със СОП – 
консултиране с психолози, логопеди, социални 
работници, тренинги. 

Дет ини ски град
Училища 

Община Девин 
РЦПППО 

Целогодишно  
бюджета, програми , 

  
д и 

В рамките на

и проекти 

Брой  
деца и семейства

получили
опълнителн
услуги 

1.2. Привличане и използване ресурса на 
родителите за обогатяване на възможностите за 
въздействие, социализация и развитие – 
включване в екипи, извънкласни форми и групи 
и др. 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

 
бюджета, програми проведени 

кон ии  

В рамките на

и проекти 

Брой  

султац

1.3. Провеждане на срещи и беседи с 
родителите/настойниците на децата и учениците 
с екипа за подкрепа за личностно развитие, с 
цел предоставяне на актуална информация за 
състоянието на детето ученика, включително 
д

/
ме ицински документи, с цел извършване на 

оценка лни

РЦПППО 

обективна  на образовате те 
потребности. 

Де ини 
Училища 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета проведени 

консултации 

тски град Брой  

2. Работа с родители/настойници, които ъзв преп редов на децата си в училище ятстват ното посещение 
2.1. Повишаване на информираността на 
родителите, относно затрудненията в 
образователния процес на техните деца и 
възможностите за преодоляването им. 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

Не се нуждае 

и 

Брой  
проведени 
срещи и 

консултаци

2.2. Развитие на це ол дневната организация на 
учебния ден, като инструмент за превенция на 
отпадане от училище. 

 Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой училища с 
въведена 
целодневна 

организация на 
учебния ден до VІІ 

клас 
2.3. Ангажиране с конкретни мерки на 
обществените съвети, ученическите съвети, 
ученици и родители в дейности, насочени  към 
приобщаването на ученици в риск, ученици в 
еравностойно положение и н подпомагането им да 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

Не се нуждае Брой осъществени 
инициативи 

намерят и заемат своето място в училищния 
живот и в обществения живот. 
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6: Сътрудничество с гражданското  и подобряване на обще ност ст  общество ствената информира и чувствително
относно целите и принципите на приобщаващото образование. 
1. Дейности насочени към провеждане на 
разяснителни кампании, с цел яснота за начина, 
по който протича процеса на приобщаване, 
неговият смисъл и ефект за децата. Основната 
идея стои в тезата, че всяко дете със специални 
образователни потребности има реалните 
възможности да води пълноценен  и независим 
живот, получавайки своевременно подкрепа. 

Детски градини 
Училища 

 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Бр ни 
 

кампании в 
детската градина и 

училището 

ой проведе
разяснителни

2. Организиране на кампании за информиране 
на родителите на деца със специални 
образователни потребности за правата, 
задълженията и възможностите за ранно 
включване на децата в образователната система. 

Детски градини 
Училища 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, програми 

 
 
  и проекти 

Брой проведени
информационни
кампании сред
родителската 
общност  

3. Промяна на нагласите в училищата и 
детските градини, в които е н

 
еобходимо да 

възприемат индивидуалните различия между 
децата като източник на богатство и 
разнообразие, а не като проблем. 

Детски градини 
Училища 

Целогодишно Не се нуждае Представяне 
 на добри практики  

 от реалността 

4. Организиране на срещи с родителите в 
детските градини и училищата на територията на 
общината. Целта на срещите е родителите на 
деца без специални образователни потребности 
да разберат, че децата с увреждания не 
представляват опасност за останалите деца и 
ученици

Детски градини 
Училища 

 

Целогодишно Не се нуждае Представяне 
 на добри практики  
от реалността 

, че всички деца могат да учат и че няма 
„необучаеми” деца 

 
 Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Дев

 на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично
ин за 2018 г.  има 

характер  променящите 
се условия.  
 Годишният план е приет с Решение №63 на Общински съвет – Девин, по Протокол № 7 от 30.05.2018 г. 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 64 

от 30.05.2018 г. 

 

Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за кв. 129, гр. Девин, 

 кв. Настан 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 
 

 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 

Дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II - 411, УПИ III - 410, УПИ 

IV - 409, имоти с идентификатори 20465.506.411, 20465.506.410, 20465.506.409 и 

промяна на УР от о.т.897, през о.т.898, о.т.899 до о.т. 900 в рамките на част от имот 

с идентификатор 20465.506.627, кв. 129, гр. Девин, кв.Настан. 

 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 6, ДЗО - 70/19.04.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 65 

от 30.05.2018 г. 

 

Разпореждане с общински имот 

 

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

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие да бъдат включени в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2018 г.”, раздел I - Продажба, следните 

недвижими имоти – частна общинска собственост: 

 

1. Имот с №017201, в землището на с. Лясково, община Девин, област 

Смолян, м. „ЛЯСКОВО”, с площ 2.543 дка. Начин на трайно ползване: Нива, 

Категория на земята при неполивни условия: X-та /десета/.АОС №1314/10.10.2008 г. 

 

2. Имот с №017870, в землището на с. Лясково, община Девин, област 

Смолян, м. „ЛУКОВА ПАДИНА”, с площ 1.049 дка. Начин на трайно ползване: Др. 

селскостопанска територия, Категория на земята при неполивни условия: X-та 

/десета/. АОС № 2544/03.04.2018 г. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 7, ДЗО - 72/30.04.2018 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 № 66 

от 30.05.2018 г. 

 

Разпореждане с общински имот 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
 
 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажбата на следните недвижими имоти – частна общинска собственост: 

 

1. Имот с №017201, в землището на с. Лясково, община Девин, област 

Смолян, м. „ЛЯСКОВО”, с площ 2.543 дка. Начин на трайно ползване: Нива, 

Категория на земята при неполивни условия: X-та/десета/.АОС №1314/10.10.2008 г., 

с първоначална цена от 1167.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от 

лицензиран оценител. 

 

2. Имот с №017870, в землището на с. Лясково, община Девин, област 

Смолян, м. „ЛУКОВА ПАДИНА”, с площ 1.049 дка. Начин на трайно ползване: Друга 

селскостопанска територия, Категория на земята при неполивни условия: X-та 

/десета/. АОС № 2544/03.04.2018 г. с първоначална цена от 482.00 лв. без ДДС, 

съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.  

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 8, ДЗО - 73/30.04.2018 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 № 67 

от 30.05.2018 г. 

 

Разпореждане с общински имот 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл. 34, ал. 1 

от Наредба № 2 на община Девин, 

 
 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отстъпено 

право на строеж за следния имот частна общинска собственост – незастроен парцел 

за жилищно строителство, а именно:  

 

1. УПИ II, кв. 72 по ПУП на гр. Девин, имот с кадастрален номер 

20465.502.865 по кадастрална карта на гр. Девин, община Девин, област Смолян, 

ул. „Руен”, с обща площ от 321 кв. м., съгласно АОС №2543/23.03.2018 г. вписан в 

Агенция по вписване под №341/29.03.2018 г., Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, 

при граници и съседи на имота: 20465.502.866, 20465.502.859, 20465.502.5934, 

20465.502.5045  и 20465.502.864.  

 

2. Определя началната тръжна цена  на ОПС в размер на 2 539.80 лв.                               

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 9, ДЗО - 74/30.04.2018 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 № 68 

от 30.05.2018 г. 

 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право 

на надстрояване 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 2 

от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Девин, 

 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на надстрояване за 

изграждане на барбекю над сграда с идентификатор 20465.503.584.3, със ЗП - 21  

кв. м., в общински недвижим имот, УПИ IV, кв. 13, имот с кадастрален номер 

20465.503.584 по кадастрална карта на гр. Девин, община Девин, област Смолян, 

целия с площ 383 кв. м., с АОС № 2416/09.02.2015 г., на Веселин Стоименов 

Георджиев. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 10, ДЗО - 75/02.05.2018 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 № 69 

от 30.05.2018 г. 

 

Даване съгласие за провеждане на открита процедура за възлагане на 

автобусен превоз по линиите Девин - Смолян с час на тръгване 07:15 от 

Девин от областната транспортна схема и Гьоврен - Девин с час на тръгване 

от Гьоврен 06:30 от общинската транспортна схема за обществен превоз на 

пътници на община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от 

Закона за автомобилните превози и чл. 16 „В” от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси и чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, 

ал. 16, т. 2 от ЗОП, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за провеждане на открита процедура по възлагане на 

автобусните превози по линията Гьоврен - Девин с час на тръгване от Гьоврен - 

Девин 06:30 и обратно в 15:20 ч. и Автогара Девин - Автогара Смолян с час на 

тръгване от Девин 07:15 и обратно в 13:30 ч. при следните условия: 

 

1. Определя срок на договора за възлагане на автобусни превози с избрания 

изпълнител, 5 (пет) години. 

 

2. В съответствие с чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и 

реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси при откритата процедура могат да участват 

физически и юридически лица, регистрирани като търговци, както и техни 

обединения, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на 

територията на Република България или лиценз на Общността и други документи, 

които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови 

нормативни актове.  

 

3. С настоящото решение Общинският съвет възлага изпълнението на своите 

функции относно подготовката, провеждането и избора на изпълнител по 



2 
 

процедурата на Кмета на община Девин, като го упълномощава да предприеме, 

извърши и приеме всички правни и фактически действия по провеждането й.  

 

4. Възлага на Кмета на община Девин в рамките на предоставените му от 

нормативните актове правомощия да сключи договор. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 11, ДЗО - 77/04.05.2018 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 № 70 

от 30.05.2018 г. 

 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2018 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 

2 и ал. 3 от Закона за публични финанси и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за 

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

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

бюджета на община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Актуализира бюджета на община Девин за 2018 година както следва: 

 

Дейност/Наимено- вание на 

разхода 

§§ План - било План - става Разлика 

311 „Детски градини”  43 028 30 028 -13 000

„Придобиване на друго 

оборудване, машини и 

съоръжения” 

52-03 43 028 30 028 -13 000

603 „Водоснабдяване и 

канализация” 

 29 180 3 000 -26 180

„Основен ремонт на ДМА” 51-00 29 180 3 000 -26 180

606 «Изграждане, ремонт и 

поддържане на улична 

мрежа» 

 

2 456 614

 

2 482 794 +26 180

„Основен ремонт на ДМА” 51-00 2 456 614 2 470 794 + 14 180

„Придобиване на други 53-09 12 000 + 12 000



нематериални дълготрайни 

активи 

619 „Други дейности по 

жилищното строителство, 

благоустройството и 

регионалното развитие” 

 

59 381

 

18 713 -40 668

„Основен ремонт на ДМА” 51-00 59 381 18 713 - 40 668

745 „Обредни домове и 

зали” 

 0 13 000 + 13 000

„Придобиване на транспортни 

средства” 

§52-04 0 13 000 + 13 000

832 «Служби и дейности по 

поддържане, ремонт и 

изграждане на пътища» 

 14 000 54 668 + 40 668

„Изграждане на 

инфраструктурни обекти” 
52-06 14 000 54 668 + 40 668

 
 
2. Актуализира Програмата за капиталови разходи за 2018 година както 

следва: 
 
 

Дейност, 
§§ 

Наименование на обекта План 
2018 г. 
било 

Става 

 І. Целева субсидия за капиталови разходи 
– местни дейности 

  

311 §52-03 
 

Изграждане на рампи за инвалиди в ДГ 

"Изворче" и ДГ „Здравец" гр. Девин 40 000 27 000 

745 §52-04 
Специализиран автомобил катафалка 

0 13 000 

606 §52-03 
 

Доставка и монтаж на осветителни тела със 

соларен панел кв. "Въртлек" - да отпадне със 

соларен панел 

 

  

606 §51-00 
 

Рехабилитация и реконструкция на улици - "Хан 
Аспарух", "Тинтява" и ул. "Родопи" гр. Девин - 
СМР - 95000 лв. и СН - 2 500 лв.  

97 500  

 
606 §51-00 

 

Рехабилитация и реконструкция на улици- „Хан 

Аспарух”, „Тинтява” и ул. „Пирин”, гр. Девин- 
 85 500 

2 
 



3 
 

СМР- 95 000 лв. и СН – 2 500 лв. 

606 §53-09 

Изработване на технически проект за ремонт и 

реконструкция на ул. „Руен” от о.т. 1935 до о.т 

1941, ул. „Гимназиална” от о. т. 136 до о.т. 

125а и о.т 1242 през о.т 158 до о.т 37, ул. 

„Ястребино” от о.т 1532 до края на 

застояването и ул. „Армеец”. 

 12 000 

603 §51-00 
 
 
 
 
 

Рехабилитация и реконструкция на довеждащ 

водопровод и вътрешна водопроводна мрежа 

гр. Девин, кв. Настан- ППР. 
26 180  

606 §51-00 
Рехабилитация и реконструкция на улици в кв.

Настан, гр. Девин- СМР  26 180 

 
 
 

V. Приходи от продажба на нефинансови 
активи – 2017 г. и 2018 г.   

619 §51-00 
 

ОР на стаи на І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти етаж от 
Общежитие с кадастрален номер 
20465.504.848.1 в гр. Девин, ул. "Явор" №1 
 

40668 
 
 

0 

 
832 §52-06 

 
Изграждане на подпорна стена, укрепваща път 
SML 1050 /Тешел - Триград/, 

  
40 668 

 
 

3. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по съответните 

функции, дейности и параграфи по бюджета на община Девин за 2018 г. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 12, ДЗО - 78/10.05.2018 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 № 71 

от 30.05.2018 г. 

 

Допълване на Решение №39 от 09.03.2017 г. по Протокол №4 на 

Общински съвет 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 226, ал. 2, ал. 3, ал. 5 

от ТЗ и чл. 37, чл. 51, ал. 2, т. 3 и чл. 52 от Наредбата за реда за упражняване 

правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско 

участие в капитала 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Допълва т. 4 на Решение №39 от 09.03.2017 г. по Протокол № 4 със 

следния текст - „Средствата да бъдат за сметка на бюджета на община Девин - 

дейност Общинска администрация”. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 13, ДЗО - 79/15.05.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 



 Приложение към Решение №71 от 30.05.2018г.

№ дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 23.01.2015 г. Даване на съгласие за ползване на дългосрочен 
кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за изготвяне на

Проведени са процедури по ЗОП, сключени 
са договори с изпълнители предстои

Договори № Д-616, № Д-
617 № Д-618 № Д-619

1

ОТЧЕТ
за изпълнение на решенията на Общински съвет - Девин

за периода м. юли 2017 г. –  м. декември 2017 г.
Решение 

Относно Бележки по изпълнението
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І. Изпълнение на решения, приети от 2015 г. до 30.06.2017 г., които са били в процес на изпълнение към 01.01.2018 г. 
2015 г.
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1

кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за изготвяне на 
проекти за новия програмен период.

са договори с изпълнители, предстои 
изготвяне на конкретно искане за кредит от 
Фонд "ФЛАГ".

617, № Д-618, № Д-619, 
№ Д-620, до № Д-621 от 
19.09.2017 г.  
Допълнителни 
споразумения от 
27.09.2017 г. към 
Договори № Д-617 и № Д-
621 от 19.09.2017 г.

68 28.04.2016 г. Даване на разрешение за изработване на ПУП - 
ПРЗ за ПИ 027017- държавен поземлен фонд, м. 
Старо село, с.Михалково.

С Решение № 5428 от 25.04.2018 г. на ВАС 
Заповед РД-09-229 от 03.05.2017 г. за 
одобряване на ПУП е отменена.

Заповед № РД-09-229 от 
03.05.2017 г.

89 27.06.2016 г. Изменение на решение  №178 от 03.09.2012 г. Изменението е отразено, решението е в 
процес на изпълнение, няма движение от 
предходното отчитане.

1

115 26.07.2016 г. За управление на общински имот Решението е допълнено с Решение № 159 от 
29.09.2016 г. Предстои провеждане на търг 
по решението.

1

148 29.09.2016 г. Съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ и 
сключване на предварителен и окончателен 
договор.

Сключен е предварителен договор. Не е 
представен окончателен проект от "ЕВН 
България Електроразпределение" ЕАД. Няма 
движение от предходното отчитане.

Договор № Д-740 от 
29.12.2016 г.

1

2016 г.

1



 Приложение към Решение №71 от 30.05.2018г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
149 29.09.2016 г. Съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ и на 

предварителен и окончателен договор  за 
покупка на част от частен имот.

Сключен е предварителен договор. Издадена 
е заповед за одобряване на проекта, която е 
в процес на обявяване.

Договор № Д-747 от 
29.12.2016 г.
Заповед РД-09-149 от 
23 03 2018 г

1

194 29.12.2016 г. Даване на разрешение за изработване на ПУП - 
ПРЗ за урегулиране на ПИ 73105.22.94 в м. 
"Пичковица" в землището на с. Триград, община 
Девин.

Възложителят не е представил решение за 
съгласуване на площадка от ОД "Земеделие" -
Смолян и становище от РИОСВ - Смолян. 
Няма движение от предходното отчитане.

1

196 29.12.2016 г. Даване на съгласие за промяна на ПУП - ПРЗ в 
град Девин - ЦГЧ на УПИ VIII - 384, УПИ VII - 
Комбинирана сграда и промяна на улична 
регулация от о.т.1779 до о.т. 1780, от о.т. 1780, 
през о.т. 1785 до о.т. 411 и от о.т. 1785 до о.т. 
1783 по плана на град Девин, община Девин, 
област Смолян.

Проектът е одобрен с Решение № 166 от 
30.11.2018 г.

1

2017 г

2

2 30.01.2017 г. Отчет за изпълнението на План - сметката за 
дейностите, свързани с развитието на туризма в 
община Девин за 2016 г. и приемане на такава 
за 2017 г.

Определените дейности в план-сметката са 
изпълнявани съобразно финансовите 
възможности на общинския бюджет

1

3 30.01.2017 г. Календар на културните събития и изяви в 
общена Девин за 2017 г.

Културните събития са извършвани съгласно 
утвърдения Календар и съобразно 
финансовите възможности на общинския 
бюджет

1

4 30.01.2017 г. Приемане "Програма за разпореждане и 
управление на общинаската собственост на 
община Девин за 2017 г."

Програма е изпълнявана съгласно решенията 
на общинския съвет.

1

22 09.03.2017 г.  Определяне на пасищата, мерите и ливадите от 
ОПФ за общо и индивидуално ползване от 
собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ за стопанската 2017-2018 г.

Имотите са предоставени за ползване под 
наем на животновъди, с които са сключени 
договори, а с други предстои подписване на 
договори.

Договор № Д-267 от 
03.04.2017 г., Договор № 
Д-351 от 19.05.2017 г., 
Договор № Д-657 от 
29.11.2017 г., Договор № 
Д-116 от 24.01.2018 г., 
Договор № Д-133 от 
05.02.2018 г., Договор № 
Д-137 от 14.02.2018 г., 
Договор № Д-138 от 
14.02.2018 г.

1

2017 г.

2



 Приложение към Решение №71 от 30.05.2018г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26 09.03.2017 г.  Разглеждане на предложение и издаване на 

разрешение за изработване на ПУП - ПУР за ПИ 
20465.151.20 и ПИ 20465.151.24 в м. "Гарипова 
тепавица", зем. град Девин. С предложения  
проект ПИ 20465.151.20 и ПИ 20465.151.24 се 
урегулират и се предвиждат за транспортна 
територия.

Проектът е в процедура по обявяване и няма 
промяна.

1

31 09.03.2017 г.  Даване на съгласие за промяна на ПУП - ПРЗ за 
част от УПИ VII - за селскостопански постройки 
групово в рамките на ПИ 501.430, частична 
промяна на улична регулация и урегулиране на 
нова улица в източна посока от о.т. 237 в кв. 12 
по плана на с. Триград, община Девин.

Проектът е в процес на обявява на 
заитересуваните сграни и няма промяна.

1

33 09.03.2017 г.  Издаване на разрешение за изработване на ПУП-Проектът е в процес на обявява на 1

3

33 Издаване на разрешение за изработване на ПУП
ПРЗ за ПИ 17594  и за част от ПИ 17442 в м. 
Заевото, в землището на с. Лясково

Проектът е в процес на обявява на 
заитересуваните сграни и няма промяна.

1

34 09.03.2017 г.  Издаване на разрешение за изработване на ПУП 
- ПРЗ за урегулиране на ПИ 73105.12.515 в м. 
"Хорлог" в зем. на с. Триград.

Проектът е в процедура по обявяване и няма 
промяна.

1

35 09.03.2017 г.  Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ 
за УПИ II - селскостопански постройки - 
групови, кв. 15 по плана на с. Триград.

Проектът е в процедура по обявяване и няма 
промяна.

1

45 31.03.2017 г. Приемане на общински план за младежта за 
2017 г.

Мероприятията от плана са изпълнявани. 1

55 31.03.2017 г. Разглеждане работата на РС "ПБЗН" гр. Девин 
през 2016 г. и предстоящи задачи за 2017 г.

Извършените разходи са включени в отчета 
на бюджета на Община Девин. Отделените 
средства са съобразно финансовите 
възможности. Изградена е 
пожароизвестителна система в сградата на 
Общинска администрация - Девин съгласно 
подписания договор. 

 Договор № Д-428 от 
07.07.2016 г.

1

3



 Приложение към Решение №71 от 30.05.2018г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
61 19.04.2017 г. Приемане на общинската програма за 

управление на отпадъците на община Девин за 
периода 2017-2020 г.

Програмата се изпълнява. С решение № 35 
от 29.03.2018 г. на Общински съвет - Девин 
е приет представеният отчет за изпълнението 
й през 2017 г.

1

77 28.04.2017 г. Даване на съгласие за ползване на 
краткосрочен кредит от Фонд "ФЛАГ"ЕАД за 
реализация на проект "Въвеждане на 
енергоефективни мерки на жилищни сгради на 
територията на община Девин".

Краткосрочният кредит по решението за 
жилищните сгради ще се ползва през 2018 г. 
за окончателно разплащане на разходите по 
проекта.

1

86 31.05.2017 г. Предоставяне за управление общински движими 
вещи.

Сключен е Договор за безвъзмездно 
ползване /управление/ на движими вещи 
частна общинска собственост за срок от 10 
години съгласно решението.

Договор № Д-708 от 
29.12.2017 г.

1

96 29.06.2017 г. Приемане на Актуализиран план за финансово 
оздравяване на община Девин

Община Девин е извън списъка на общини с 
финансови затруднения.

1

4

оздравяване на община Девин финансови затруднения.

103 29.06.2017 г. Издаване на разрешение за изработване на ПУП 
- ПРЗ за ПИ 037004 в местност "Банята" в 
землището на с.Михалково

Проектът е одобрен със заповед на кмета на 
общината, която се обжалва в съда.

Заповед № РД-09-5 от 
03.01.2018 г. 

104 29.06.2017 г. Разглеждане на задание и издаване на 
разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за  ПИ 
20465.161.12  в местност "Вадата" землище на 
гр.Девин

Проектът е в процедура по обявяване. 1

25 От тях: 0 9 0 14 0
Общ брой решения за изпълнение 

от общинската администрация:

4



 Приложение към Решение №71 от 30.05.2018г.

№ дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
105 26.07.2017 г. Даване на съгласие за ползване на 

краткосрочен кредит от фонд "Флаг" ЕАД за 
реализация на проект "Повишаване на 
енергийната ефективност в общ. адм. сграда 
гр.Девин

На 03.08.2017 г. е подписан договор за 
кредит с Фонд "ФЛАГ" ЕАД за финансиране 
на извършените разходи по одобрения 
проект. Кредитът е усвоен.
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ІІ. Изпълнение на решенията, приети в периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.

Решение 
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р Д
106 26.07.2017 г. Даване на съгласие за ползване на 

краткосрочен кредит от фонд "Флаг" ЕАД за 
реализация на проект "Подобряване на 
жизнената среда на сгради на територията на 
гр.Девин - въвеждане на енергоефективни 
мерки на сградата на РС "Пожарна безопасност 
и защита на населението"

На 03.08.2017 г. е подписан договор за 
кредит с Фонд "ФЛАГ" ЕАД за финансиране 
на извършените разходи по одобрения 
проект. Кредитът е усвоен.

1

107 26.07.2017 г. Даване на съгласие за ползване на 
краткосрочен кредит от фонд "Флаг" ЕАД за 
реализация на проект "Подобряване на 
жизнената среда на сгради на територията на 
гр.Девин - въвеждане на енергоефективни 
мерки на сградата на РУ -Девин

На 03.08.2017 г. е подписан договор за 
кредит с Фонд "ФЛАГ" ЕАД за финансиране 
на извършените разходи по одобрения 
проект. Кредитът е усвоен.

1

108 31.07.2017 г. Ограничено вещно право Проведен е публичен търг с явно наддаване. 
Сключен договор. 

Договор № Д-643 от 
26.10.2017 г.

1

109 31.07.2017 г. Предоставяне на общински недвижим имот за 
безвъзмездно управление

Сключен е договор за безвъзмездно 
управление съгласно решението.

Договор № Д-655 от 
29.11.2017 г.

1

110 31.07.2017 г. Разпореждане с общински имоти Имотът е включен в Програмата за 
разпореждане и управление на 
общинскатасобственост за 2017 г. в раздел II 
"Замяна и ликвидиране на съсобственост"

1

5



 Приложение към Решение №71 от 30.05.2018г.
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111 31.07.2017 г. Разпореждане с общински имоти Имотите са включени в Програмата за 

разпореждане и управление на 
общинскатасобственост за 2017 г. в раздел I 
"Продажба"

1

112 31.07.2017 г. Разпореждане с общински имоти Проведен е публичен търг с явно наддаване 
и са сключени договори за ОПС съгласно 
решението.

Договори  № Д-634, № Д-
635 и № Д-636 от 
18.10.2017 г.

1

113 31.07.2017 г. Предоставяне от ОПФ имот с кад. №003146 по § 
27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ

Имотът е предоставен за разпореждане на 
Общинска служба по "Земеделие". Изпратено 
с писмо № 32-15-13/14.09.2017 г.

1

114 31.07.2017 г. Предоставяне от ОПФ на имот кс кад. №004840 
и 004841 по §27, ал2, т.1 от ПЗР наЗИД на 
ЗСПЗЗ

Имотът е предоставен за разпореждане на 
Общинска служба по "Земеделие". Изпратено 
с писмо № 32-15-13/14.09.2017 г.

1

115 31.07.2017 г. Определяне на представител на община Девин в Позицията по решението е представена от 1

6

115 Определяне на представител на община Девин в 
Асоциация по ВиК на обособена територия, 
обслужвана от ВиК ЕООД, гр. Смолян

Позицията по решението е представена от 
кмета на община Девин в  Асоциация по ВиК -
Смолян.

1

116 31.07.2017 г. Определяне на средищно училище в община 
Девин за 2017 / 2018 учебна година.

Решението е изпратено до МОН. В 
постановлението на Министерски съвет за 
определяне на средищни училища е 
включено и СУ "Христо Ботев" - гр Девин

1

117 31.07.2017 г. Определяне на защитени детски градини и 
защитени училища в община Девин за 
2017/2018 учебна година.

Решението е изпратено в МОН. В 
постановлението на Министерски съвет за 
защитени училища и детски градини са 
включени: ОУ "Хр.Ботев" - с.Лясково; ОУ 
"Д.Благоев" - с.Осиково; ОУ "Отец Паисий" - 
с. Селча и ОУ "Ив. Вазов" - с.Триград. За 
защитена детска градина е включена ДГ 
"Радост" - с.Гьоврен и филиал "Радост" - 
с.Триград

1

118 31.07.2017 г. Приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за организацията  и 
безопасността на движението на територията на 
община Девин

Наредбата е огласена и се изпълнява 
съгласно измененията.

1

6



 Приложение към Решение №71 от 30.05.2018г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
119 31.07.2017 г. Даване на разрешение за изработване на ПУП - 

ПРЗ за ПИ 204654.87.283 и част от ПИ 
20465.87.296 в м. "Цървулево", землище на гр. 
Девин

Проектът се обявява на заинтерекуваните 
сграни.

1

120 31.07.2017 г.  Издаване на разрешение за изработване на 
ПУП - ПРЗ за ПИ с индентификатор 
№20465.538.18 в местност "Кръстец" в 
землището на гр. Девин

Проектът е одобрен със заповед на кмета на 
общината.

Заповед № РД-09-212 от 
30.04.2018 г.

1

121 31.07.2017 г. Издаване на разрешение за изработване на 
промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ- X, УПИ- XI, УПИ-
XII, УПИ I - за озеленяване в рамките на ПИ 
73105. 501.129 и частична промяна на улична 
регулация в кв. 14 по плана на с.Триград, 
община Девин

Проектът се обявява на заинтерекуваните 
сграни.

1

122 31.07.2017 г. Издаване на разрешение за изработване на ПУП 
- ПП за обект "Плувен басейн" в УПИ - I, кв.I, м. 
"С " Д б "В

Проектът се обявява на заинтерекуваните 
сграни.

1

7

"Струилица",  гр. Девин - подобект : "Външен 
водопровод"

123 31.07.2017 г. Одобрява-не на ПУП -ПРЗ за изменение на УПИ -
II за почивни станции за ПИ 72 и промяна на 
уличната регулация между о.т. 21 и о.т. 22 в 
кв 2 м Беденски бани

Проектът е одобрен с решението. 1

124 31.07.2017 г. Издаване на разрешение и одобряване на 
задание за изработване на ПУП - ПРЗ за  ПИ 
122014, част от ПИ 122013 и част от ПИ 122002 
за гробищен парк в м."Калявища", землището на 
с.Брезе, община Девин

Проектът се обявява на заинтерекуваните 
сграни.

1

125 31.07.2017 г. Издаване на разрешение за изработване на 
промяна на ПУП - ПР за част от УПИ VIII - за 
жилищно строителство, кв.125 в рамките на ПИ 
20465.506.371 и частична промяна на улична 
регулация от  о.т. 978, о.т. 979, о.т. 980 до о.т. 
981 по  плана на кв. Настан, гр.Девин

Проектът се обявява на заинтерекуваните 
сграни.

1

7



 Приложение към Решение №71 от 30.05.2018г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
126 31.07.2017 г. Издаване на разрешение за изработване на 

промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ XXIV -295, УПИ - 
XXXIII -295 и УПИ - XXV - 296, кв. 19, с.Лясково 
и одобряване на задание, съгласно чл.125 от 
ЗУТ

Проектът е одобрен със Заповед  на кмета на 
общината.

Заповед № РД-09-125 от 
02.03.2018 г.

1

127 31.07.2017 г.  Издаване на разрешение за изработване на 
ПУП - ПРЗ за ПИ 011911 в м. "Шарлев мост" в 
землището на с. Лясково.

Проектът върнат за преработка, след 
получени възражения.

1

128 31.07.2017 г. Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ 
за УПИ II - за жилищно строителство, 
общежитие и административна сграда, УПИ -XXI -
групово жилищно строителство/ ПИ 504.848/ и 
промяна на улична регулация от о.т. 1671, през 
о.т. 1677 до о.т. 1678, кв. 68 по плана на гр. 
Девин, община Девин

Проектът се обявява на заинтерекуваните 
сграни.

1

130 28.08.2017  Осигуряване от страна на община Девин на Решението е представено в пакета изискуеми 1

8

130
г.

Осигуряване от страна на община Девин на 
временен финансов ресурс за текущи разходи 
за управление на стратегията на "МИГ Девин - 
Смолян" по подмярка 19.2 "Прилагане на 
операции в рамките на Водено от общностите 
местно развитие" и подмярка  19.4 " Текущи 
разходи и популяризиране на стратегия за 
Водено от общностите местно развитие" на 
мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020г.

Решението е представено в пакета изискуеми 
документи на етапа на кандидатстване.

1

131 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

Управителят на Центъра е назначен. 
Средствата за фонд "Работна заплата" са 
съобразно одобрените в решението.

1

132 04.09..2017 
г.

Определяне на ПГЕ „А. С. Попов” за защитено 
училище за 2017/2018 учебна  година

Решението е изпратено в МОН. На този етап 
в постановлението на Министерски съвет не 
са включени професионални гимназии.

1

133 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

Паралелките за учебната 2017/2018 година 
са сформирани съгласно решението.

1

8



 Приложение към Решение №71 от 30.05.2018г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
134 20.09.2017 г. Издаване на разрешително за водовземане от 

минерална вода - изключителна държавна 
собственост - Беденски бани община Девин обл. 
Смолян на Маутин" ООД.

Издадено е разрешително  съгласно 
решението.

Разрешително № 11 от 
26.10.2017 г.

1

135 20.09.2017 г. Издаване на разрешително за водовземане от 
минерална вода от находище на Беденски бани, 
Сондаж № 4 – м. Беденски бани, община Девин, 
област Смолян на Владимир Василев Пейков

Издадено е разрешително съгласно 
решението.

Разрешително № 12 от 
26.10.2017 г. 

1

136 20.09.2017 г. Одобряване на Годишния план по чл.7, ал.4 от 
НУРВИДГТДОСПДНГП     от Общинския съвет по 
предложение на кмета на общината.

Съгласно одобрение годишен план са 
проведени търгове за ползване на 
дървесина.

1

137 20.09.2017 г. Определяне на количеството дървесина, което 
б 11 2 2

Дървесината за общински нужди, детски 1

9

може да се добива по реда на чл.11. ал.2 т.2 от 
Закона за горите, във връзка с чл.71 ал.6, т.1 от 
НУРВИДГТДОСПДНГП.

заведения и училища, културни институции и 
местното население е предоставена за 
ползване в обем съгладно решението.

138 20.09.2017 г. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и 
сметки за средства от Европейския съюз за 
първото шестмесечие на 2017 год. и 
предложение за актуализация

Отчетът за касовото изпълнение за първото 
шестмесечие на 2017 г. и сметки за средства 
от Европейския съюз е представен в МФ и 
Сметна палата.

1

139 20.09.2017 г. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и 
сметките за средствата от Европейския съюз на 
Община Девин към 31.12.2016 г.

Отчетът за касовото изпълнение към 31.12. 
201 г. и сметки за средства от Европейския 
съюз е представен в МФ и Сметна палата.

1

140 20.09.2017 г. Приемане годишния отчет за състоянието на 
общинския дълг на Община Девин  за 2016 
година

Годишният отчет за състоянието на 
общинския дълг на община Девин за 2016 г. 
е изпратен в МФ и Сметна палата. 

1

141 20.09.2017 г. Актуализирана бюджетна прогноза на Община 
Девин за периода 2018-2020г на постъпленията 
от местни приходи и на разходите за местни 
дейности.

Актуализираната бюджетна прогноза за 
периода 2018-2020 г. на постъпленията от 
местни приходи и разходи за местни 
дейности е представен в определените 
срокове в МФ.

1

9



 Приложение към Решение №71 от 30.05.2018г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
146 30.10.2017 г. Проект за Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба №2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско 
имущество в Община Девин съгласно 
измененията на закона за Предучилищно и 
Училищно Образование – от чл.302 до чл.305 в 
закона.

Наредбана е изменена, огласена и се 
изпълнява съгласно решението.

1

147 30.10.2017 г. Правилник за дейността на Център за подкрепа 
за личностно развитие – Общински детски 
комплекс, град Девин /ЦПЛР - ОДК, град Девин/

Дейността на Центъра се осъществява 
съгласно приетия в решението Правилник.

1

149 30.10.2017 г. Разпореждане с общински имоти Имотът е включен в Програмата за 
разпореждане и управление на 
общинскатасобственост за 2017 г. в раздел II 
"Замяна и ликвидиране на съсобственост"

1

10

150 30.10.2017 г. Промяна на статута на общински жилища Статутът на общинските жилища е променен 
съгласно решението.

1

151 30.10.2017 г. Издаване на разрешително за водовземане от 
минерална вода – изключителна държавна 
собственост – находище Беденски бани, община 
Девин, област Смолян на хотел „ЕЛИТ” ООД

Издадено е разрешително съгласно 
решението.

Разрешително № 13 от 
24.11.2017 г.

1

152 30.10.2017 г. Издаване на разрешително за водовземане от 
минерална вода изключителна държавна 
собственост – находище Беденски бани, община 
Девин, област Смолян на „Чечосан” ЕООД гр. 
Смолян

Издадено е разрешително съгласно 
решението.

Разрешително № 14 от 
24.11.2018 г.

1

153 30.10.2017 г. Изменение на разрешително №31610013 за 
водовземане от минерална вода  изключителна 
държавна собственост – находище Беденски 
бани, община Девин, област Смолян на „ТЕРИН” 
ЕООД

Изменено е решение за изменение съгласно 
решението.

Решение № 1 -
ИЗМ/15.11.2017 г.

1

154 30.10.2017 г. Продължаване срока на действие  на 
разрешително №003990/28.02.2017г. за 
водовземане от минерална вода – изключителна 
държавна собственост – находище Беденски 
бани, община Девин, област Смолян на 
„Евридика Холидей”ООД

Изменено е решение за продължаване на 
срока съгласно решението. 

Решение № 2- 
ПРС/15.11.2017 г. 

1

10



 Приложение към Решение №71 от 30.05.2018г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
155 30.10.2017 г. Отпускане на еднократна финансова помощ. Отпуснатата финансова помощ е преведена с 

ПН по сметка на лицето на 22.11.2017 г.
1

156 30.11.2017 г. Искане за промяна разходването на част от 
определените средства по Решение №5 на 
Общински съвет Девин от 30.01.2017г. и 
договор №Д-292/28.04.2017 г., сключен между 
община Девин и НЧ „Родопска просвета -1923”, 
гр. Девин, договор №Д-303/28.04.2017 г., 
сключен между община Девин и     НЧ „Родопска 
обнова -1938”, с. Михалково, договор №Д-
294/28.04.2017 г., сключен между община 
Девин и НЧ „Назъм Хикмет -1948”, с. Грохотно

Извършена е промяна на разходваните 
средства и сумата е преведена по сметка на 
читалището в изпълнение на приетото 
решение за промяна. Средствата са 
разходвани съгласно решението.

1

157 30.11.2017 г. Даване на съгласие за ползване на дългосрочен 
кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на 
проект Общностен център за деца и семейства

Подадено е искане за кредит от фонд "Флаг" 
ЕАД. На 08.12.2017 г. е подписан договор за 
кредит с Фонд "ФЛАГ" ЕАД за финансиране

1

11

проект „Общностен център за деца и семейства 
в риск – гр. Девин”

кредит с Фонд "ФЛАГ" ЕАД за финансиране 
на извършените разходи по одобрения 
проект. Кредитът е усвоен.

158 30.11.2017 г. Даване на съгласие за ползване на 
краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 
реализация на проект „Повишаване на 
енергийната ефективност в сгради от 
общинската образователна инфраструктура – 
Обединено детско заведение „Здравец” и 
Обединено детско заведение „Изворче” – гр. 
Девин”

Подадено е искане за кредит от фонд "Флаг" 
ЕАД. На 08.12.2017 г. е подписан договор за 
кредит с Фонд "ФЛАГ" ЕАД за финансиране 
на извършените разходи по одобрения 
проект. Кредитът е усвоен.

1

159 30.11.2017 г. Предложение за ликвидиране на съсобственост 
в УПИ ІІІ 157 , кв. 19 по ПУП на с. Триград

Сключен е договор за продажба. Договор № Д-141 от 
16.02.2018 г.

1

160 30.11.2017 г. Изменение и допълнение на Решение 
№191/29.12.2016 г. на Общински съвет-Девин 
във връзка с проектно предложение по 
приоритетна ос 2 на Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-
2020г.), процедура №BG16M1OP002-2.002 
„Комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци”

Решението е изпратено в РСУО - Доспат за 
отразяване на промените съгласно 
решението. Педстои да бъде подписан 
договор за БФП по Оператина програма 
"Околна среда" за изграждане на 
компостираща инсталация и на инсталация 
за предварително третиране на отпадъците.

1

11



 Приложение към Решение №71 от 30.05.2018г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
161 30.11.2017 г. Издаване на разрешително за водовземане от 

минерална вода   изключителна държавна 
собственост – находище Беденски бани, община 
Девин, област Смолян на Славчо Петров Иванов

Издадено е разрешително съгласно 
решението.

Разрешително № 16 от 
22.12.2017 г.

1

162 30.11.2017 г. Издаване на разрешително за водовземане от 
минерална вода –    изключителна държавна 
собственост – находище Беденски бани, община 
Девин, област Смолян на Георги Иванов 
Михайлов

Издадено еразрешение съгласно решението. Разрешително № 15 от 
22.12.2017 г.

1

163 30.11.2017 г. Отдаване под наем на общински имот Предстои подписване на заповед за 
провеждане на търг.

1

164 30.11.2017 г. Допълване на Решение №199 от 29.12.2016г. за 
дарение на имоти общинска собственост на 
Южноцентрално държавно предприятие

В процес на изпълнение. 1

12

165 30.11.2017 г. Управление на  общински имоти за включване в 
„Програмата за разпореждане и управление на 
общинска собственост за 2017г.“ раздел IV, на 
терени публична общинска собственост 
попадащи в имот с идентификатор № 
20465.502.5029.

Терените са включеви в Програмата за 
разпореждане и управление на общинската 
собственост за 2017 г., раздел IV - Наем и 
управление.

1

166 30.11.2017 г. Одобряване  на  ПУП - ПРЗ в гр.Девин – ЦГЧ на 
УПИ VIII - 384, УПИ VII-Комбинирана сграда и 
промяна на улична регулация от О.Т.1779 до 
О.Т.1780,  от О.Т.1780, през О.Т.1785 до 
О.Т.411 и от  О.Т.1785 до О.Т.1783, кв.43 по 
плана на гр.Девин, община Девин, област 
Смолян.

Планът е одобрен с решението. 1

167 30.11.2017 г. Приемане на Общинска/актуализирана/ 
програма за управление на отпадъците  на 
община Девин за периода 2017–2020 година

Програмата се изпълнява. С Решение № 35 
от 29.03.2018 г.  Общински съвет - Девин 
прие внесения отчет по изпълнението на 
поставените цели за 2017 г.

1

168 30.11.2017 г. Отпускане на еднократна финансова помощ - 
Елена Стефанова Димитрова

Отпуснатата финансова помощ е преведена с 
ПН по сметка на лицето на 22.12.2017 г.

1

12



 Приложение към Решение №71 от 30.05.2018г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
169 06.12.2017 г. Определяне на представител на община Девин в 

Комисията за изработване на областна здравна 
карта

Определеният в решението представител и 
неговия заместник са взели участие в 
заседанието на назначената от Министъра на 
здравеопазването комисия за изработване на 
областна здравна карта

1

170 29.12.2017 г. Предложение за актуализация на бюджета на 
община Девин за 2017 година.

Извършена е актуализация на бюджета на 
община Девин за 2017 г.

1

171 29.12.2017 г. Приемане на План – сметка за необходимите 
средства по дейност „Сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите 
отпадъци, поддържане чистотата на териториите 
за обществено ползване” за 2018 г. Определяне 
размера на такса  „Битови отпадъци” за 2018 г. 
на територията на община Девин.

Такса битови отпадъци за физически и 
юридически лица се определят съгласно 
приетата  от Общински съвет - Девин план 
сметки и съгласно определените размери за 
видовете дейности.

1

29 12 2017

13

172 29.12.2017 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект „Обучения и заетост за 
младите хора”

Безлихвеният заем е използван, не е 
възстановен.

1

173 29.12.2017 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект „Осигуряване на топъл 
обяд в Община Девин”

Безлихвеният заем е използван, не е 
възстановен.

1

174 29.12.2017 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект „Подкрепа на уязвими 
групи и членовете на техните семейства в 
община Девин”

Безлихвеният заем е използван, не е 
възстановен, предстои внасяне на искане за 
плащане.

1

175 29.12.2017 г. Разпореждане с  общински имот за отстъпване 
възмездно безсрочно право на строеж за 
изграждане на пристройка – към съществуваща 
жилищна сграда за лятна кухня и склад на един 
етаж.

Сключен е договор за отстъпено право на 
строеж за изграждане на пристройка 
съгласно решението.

Договор № Д-206 от 
08.05.2018 г.

1

176 29.12.2017 г. Разпореждане с  общински имот за учредяване 
на сервитутни права на ЕСО ЕАД гр.София в 
землищата на с.Михалково и с. Селча за 
изграждане на ВЛ110 кV Въча 1 – ВЕЦ „Цанков 
камък“.

Изготвен е договор по решението, който е 
представен на ИСО-София за подпис.

1

177 29.12.2017 г. Разпореждане с  общински имот за отстъпване 
право на строеж на ЕСО ЕАД гр.София в 
землищата на с.Михалково и с. Селча за 
поставяне на стълбове на ВЛ110 кV Въча 1 – 
ВЕЦ „Цанков камък“.

Изготвен е договор по решението, който е 
представен на ИСО-София за подпис.

1

13



 Приложение към Решение №71 от 30.05.2018г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
178 29.12.2017 г. Прекратяване срока на действие  на 

разрешително №003990/28.02.2007г. за 
водовземане от минерална вода – изключителна 
държавна собственост – находище Беденски 
бани, община Девин, област Смолян на 
„Евридика Холидей” ООД

Издадено е решение за прекратяване на 
разрешителното съгласно решението. 

Решение № 3-ПРК от 
25.01.2018 г.

1

179 29.12.2017 г. Съгласие за сключване на предварителен и 
окончателен договор за покупка на част от 
общински УПИ XXIII-295 и част от УПИ ХV-296, 
кв.19 по ПУП на с.Лясково

Проектът е одобрен със заповед на кмета на 
общината.

Заповед № РД-09-125 от 
02.03.2018 г.

1

180 29.12.2017 г. Разглеждане на предложение и издаване на 
разрешение за изработване на  ПУП-ПРЗ за ПИ 
132007, ПИ 132010, ПИ 132011 и ПИ 132012 в 
м.”Караджова нива”, землище с.Беден, община 
Девин. С предложения проект ПИ 132007, ПИ 
132010, ПИ 132011 и ПИ 132012 се урегулират 

Чака  се представяне на проект да обявяване 
на заинтересуваните страни.

1

14

, ур у р
и се предвиждат за база за отдих.

181 29.12.2017 г. Разглеждане на предложение и издаване на 
разрешение за изработване на  ПУП-ПРЗ за ПИ 
132002 в м.”Караджова нива”, землище с.Беден, 
община Девин. С предложения проект ПИ  
132002 се урегулира и се предвиждат за база за 
отдих.

Чака  се представяне на проект да обявяване 
на заинтересуваните страни.

1

182 29.12.2017 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Девин

Наредбата е огласена и се изпълнява 
съгласно измененията. Данъците са 
определени съгласно приетите размери и 
определените срокове.

1

183 29.12.2017 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

Управителят на Центъра е назначен. 
Средствата за фонд "Работна заплата" са 
съобразно одобрените в решението.

1

73 От тях: 0 56 0 17 0
Общ брой решения за изпълнение 

от общинската администрация:

14
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 72 

от 30.05.2018 г. 

 

Изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от 

м.юли 2017 г. до м.декември 2017 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема отчета на кмета на община Девин за изпълнение на решенията на 

Общински съвет – Девин за периода от м. юли 2017 г. до м. декември 2017 г. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 14, ДЗО - 80/15.05.2018 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 № 73 

от 30.05.2018 г. 

 

Разпореждане с общински имот  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 2 

от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристройка за гараж 

с площ 32.5 кв. м. в общински недвижим имот, УПИ ХХIV, кв. 55, имот с 

идентификатор 20465.502.2188 по кадастрална карта на гр. Девин, община Девин, 

област Смолян, целия с площ 525 кв. м., с АОС № 2504/20.06.2016 г. на Егор Олег 

Павлов. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 15, ДЗО - 81/18.05.2018 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 № 74 

от 30.05.2018 г. 

 

Разпореждане с общински имот  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 2 

от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Девин, 

 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване за 

изграждане на подход към трети етаж на сграда с идентификатор 20465.501.46.1, 

със ЗП - 10 кв. м., в общински недвижим имот, УПИ VIII, кв. 48, имот с кадастрален 

номер 20465.501.46 по кадастрална карта на гр. Девин, община Девин, област 

Смолян, целия с площ 516 кв. м., с АОС № 2473 / 05.11.2015 г. на Захари Ангелов 

Митев. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 16, ДЗО - 82/18.05.2018 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 № 75 

от 30.05.2018 г. 

 

Искане за промяна разходването на определени средства по Решение №4 на 

Общински съвет Девин от 29.01.2018 г. 

 

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

ЗМСМА, 

 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие определените средства в размер на 200 лв. за представяне 

творчеството на поета Емил Енчев да бъдат прехвърлени за награждаването му по 

повод 24-ти май-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

и 65-годишния му юбилей. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 17, ДЗО - 83/18.05.2018 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 № 76 

от 30.05.2018 г. 

 

Обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин 

 

На основание чл. 21, т. 9, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от Търговския 

закон, чл. 62, ал. 3 и чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, във връзка с 

Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане управлението на лечебните заведения по закона за лечебните заведения, 

чл. 39, ал. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственик на 

Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала, приета от 

Общински съвет – Девин,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Обявява конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин, който да се проведе на 

три етапа: 

- проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания към кандидатите и необходимите документи, 

мястото и срока, в който да бъдат подадени;  
- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период; 

- събеседване с кандидатите. 

II. Приема следните условия за провеждане на конкурса: 

1. Изисквания към кандидатите: 

1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по 

медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт 

или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и 

управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или 

преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за 

висшето образование в областта на здравния мениджмънт; 

1.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по 

дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-



квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да 

имат придобита специалност; 

1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 

общ характер, освен ако са реабилитирани. 

2. Необходими документи: 

- Заявление за участие. 

- Автобиография. 

- Копия от документи за завършено образование и придобита 

квалификация, в съответствие с обявените изисквания, заверени 

собственоръчно „Вярно с оригинала”, а оригиналите се предоставят на 

конкурсната комисията за сверяване в деня на конкурса. 

- Копие от документ за удостоверяване на трудовия стаж, заверен 

собственоръчно „Вярно с оригинала”, а оригиналът се предоставят на 

конкурсната комисията за сверяване в деня на конкурса. 

- Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

3. Срок и място за представяне на документите: 

3.1. За участие в конкурса се подава Заявление в свободна форма, подписано 
от кандидата, което съдържа трите му имена, адрес, телефон за връзка и обект на 

конкурса, към което се прилагат два отделни плика, както следва: 

• Плик № 1, съдържащ необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидата с изискванията за участие. 

• Плик № 2, съдържащ разработената от кандидата Програма за развитието 

и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

Плик № 1 и Плик 2 се поставят в един общ запечатан плик, на който са 

написани трите имена на кандидата и обекта на конкурса, а заявленията се 

завеждат в деловодната система на община Девин като се изготвя специален 

регистър по реда на тяхното постъпване. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват 

името на подателя, датата и часът на приемането му, както и входящият номер.  
3.2. Всички горе упоменати документи се подават в срок до 17.00 ч. на 

17.07.2018 г., в деловодството във фронт-офиса на Общинска администрация – 

Девин, с адрес: п.к. 4800, гр. Девин, община Девин, ул. „Дружба” № 1. Не важат 

пощенски клейма. 

4. Теми, предмет на събеседването:  

- Основни приоритети и задачи за развитие на „МБАЛ – Девин” ЕАД,         

гр. Девин, в съответствие с националната здравна политика. 

- Повишаване на качеството на медицинското обслужване и утвърждаване 

на добър имидж на „МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин. 
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- Стратегия за привличане и задържане на специалисти в общинската 

болница. 

- Конкретни мерки за оптимизация на разходите и увеличаване на 

приходите на болницата. 

- Ключови решения за привличане на финансиране за подобряване на 

материалната база. 

- Нормативна уредба, свързана с дейността на лечебното заведение и 

изпълнителния директор. 

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 

Конкурсът да се проведе на 20.07.2018 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на 

Общински съвет – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. 3, при спазване на 

условията на Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за 

лечебните заведения. При недостиг на време за приключване на конкурса същия 
работен ден, конкурсната комисия може да вземе решение провеждането му да 

продължи в следващите дни, за което уведомява явилите се кандидати. 

6. Публикуване на информация относно провеждането на конкурса:  

Настоящото решение да се публикува във вестник „Марица” – Пловдив, както 

и на интернет страницата на Община Девин, секция „Общински съвет”, „Обявления”, 

най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. 

В петдневен срок от утвърждаването на класирането от общинския съвет, 

конкурсната комисия обявява класирането на интернет страницата на община 

Девин, секция „Общински съвет”, „Обявления”, и уведомява участниците за това. 

III. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на 

„МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин /Приложение № 1/, който се предоставя на 

кандидатите за участие в конкурса заедно с документацията относно структурата, 

бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на „МБАЛ – Девин” ЕАД, 

гр. Девин, предоставена от лечебното заведение, в срок: от публикуването на 

настоящото решение до крайния срок за подаване на заявления за участие в 

конкурса. 

IV. Възлага на кмета на община Девин да предприеме необходимите правни и 

фактически действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 18, ДЗО - 84/18.05.2018 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 № 77 

от 30.05.2018 г. 

 

Назначаване на комисия за организиране и провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Девин” ЕАД, гр. Девин 

 

На основание чл. 21, т. 9, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от Търговския 

закон, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9 
от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебните заведения по закона за лечебните заведения във връзка 

с Решение № 76 от 30.05.2018 г.  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” 

ЕАД, гр. Девин, в състав: 

 Председател: Венета Стамова Тодорова – общински съветник 

Секретар: Надежда Асенова Ризова – началник на отдел „Правно   

обслужване” в Общинска администрация – Девин, юрист 

     Членове:  

• д-р Нина Викторовна Берберова, магистър по медицина 

• Представител на РЗИ – Смолян. 

• Представител на РЗОК – Смолян. 

1. Определя възнаграждения за членовете на комисията, както 

следва: 

• За председателя – 100.00 лв. 

• За членовете, извън обхвата на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 9/2000 г. – 

80.00 лв. 

2. Комисията по т. 1 провежда конкурса съгласно условията и реда, 

определени с Решение № 76 от 30.05.2018 г. на Общински съвет – Девин, и в 

съответствие с разпоредбите на Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда 
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за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 

закона за лечебните заведения.  

3. В сроковете по Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. на МЗ конкурсната 

комисия изготвя съответните протоколи за работата си и представя на Общински 

съвет – Девин за одобрение извършеното, съгласно чл. 10 от Наредба № 9 от 26 юни 

2000 г. на МЗ, класиране на кандидатите. 

4. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и 

реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения 

по закона за лечебните заведения предложеното от комисията класиране се 

утвърждава на първото заседание на Общински съвет - Девин, след провеждането на 

конкурса, но не по-късно от двумесечен срок от получаване на решението на 

комисията. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 19, ДЗО - 85/18.05.2018 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 № 78 

от 30.05.2018 г. 

 

Поправка на допусната явна фактическа грешка в Решение № 45 от 

29.03.2018 г. по Протокол №4 

 
 

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 21, т. 9, т. 24 и ал. 2 от 

ЗМСМА 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. В т.5 от Решение № 45 от 29.03.2018 г. името на Нина Викторовна 

Белберова да се чете Нина Викторовна Берберова. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 20, ДЗО - 86/23.05.2018 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 № 79 

от 30.05.2018 г. 

 

Заплащане на извършени разходи във връзка с превоз на починал 

жител на град Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от Правилника за 

отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Девин, 

 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде отпусната сума в размер на 350.00 лв. /триста и 

петдесет лева/ на Льони Феодосиев Лазарев за транспортиране на тялото на 

починалия Мерджан Северинов Банкатев от Република Гърция до гр. Девин. 

2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Девин – дейност 

122, параграф 42 – 14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет”. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

30.05.2018 г, Протокол №7, т. 21, ДЗО - 87/23.05.2018 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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