
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 39 

от 11.04.2019 г. 

 

Определяне на нов размер на основните месечни заплати на кмета на 

общината и кметовете на кметства в община Девин 

 

На основание ччлл..  2211,,  аалл..  11,,  тт..  55,,    ии  аалл..  22  оотт  ЗЗММССММАА,,  ччлл..  55,,  аалл..  1166  оотт  

ППооссттааннооввллееннииее  №№  6677  оотт  1144  ааппрриилл  22001100  гг..  ззаа  ззааппллааттииттее  вв  ббююдджжееттннииттее  ооррггааннииззааццииии  ии  

ддееййннооссттии,, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

ООппррееддеелляя  нноовв  ррааззммеерр  ннаа  ооссннооввннииттее  ммеессееччннии  ззааппллааттии  ннаа  ккммееттаа  ннаа  ооббщщииннааттаа  

ии  ккммееттооввееттее  ннаа  ккммееттссттвваа,,  ссччииттаанноо  оотт  0011..0011..22001199  гг..,,  ккааккттоо  ссллееддвваа::  

№ 

по 

ред 

Населено 

място 

Население 

по постоянен 

адрес към 

21.01.2019 г. 

Длъжностно 

наименование 
ОМЗ 

1 гр. Девин 6933 Кмет на община 3000,00 

2 с. Гьоврен 985 Кмет на кметство  970,00 

3 с. Грохотно 997 Кмет на кметство  950,00 

4 с. Лясково 717 Кмет на кметство  690,00 

5 с. Триград 679 Кмет на кметство  890,00 

6 с. Селча 585 Кмет на кметство  750,00 

7 с. Брезе 454 Кмет на кметство  650,00 

8 с. Беден 381 Кмет на кметство  870,00 

9 с. Осиково 347 Кмет на кметство  740,00 

10 с. Стоманево 264 Кмет на кметство  730,00 

11 с. Михалково 258 Кмет на кметство  730,00 

12 с. Жребево 88 Кмет на кметство  690,00 
 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

11.04.2019 г., Протокол №6, т. 1, ДЗО - 43/02.04.2019 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 № 40 

от 11.04.2019 г. 

 

Сключване на предварителен и окончателен договор по реда на чл. 15, ал. 3 

и ал. 5 от ЗУТ, за част от поземлен имот с идентификатор 20465.502.1466 и 

част от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5046 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 4, 

т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

устройство на територията и чл. 2, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост, поради отпаднало предназначение, съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС – 107 

кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.502.1466, целия с площ 170 /сто и 

седемдесет/ кв. м., начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, кв. 56 по плана на гр.Девин, 

актуван с Акт за публична общинска собственост №2644/13.02.2019 г. 

 

2. Допълва - Годишна програма за разпореждане и управление на 

общинската собственост за 2019 г., приета с Решение № 8/05.02.2019 г. на 

Общински съвет Девин, в Раздел I „Продажба” - 107 кв. м. от поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.1466, целия с площ 170 / сто и седемдесет / кв. м., начин 

на трайно ползване: За друг вид озеленени площи, трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, кв. 56 по плана на гр. Девин, актуван с Акт за публична  

общинска собственост №2644/13.02.2019 г., 24 кв. м. от поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.5046, целия с площ 1572 кв. м., начин на трайно 

ползване: За второстепенна улица, трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, по плана на гр.Девин, община Девин и в Раздел VII „ Придобиване” - 

20 кв. м. от поземлен имот с № 20465.502.201. 

 

3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Владимир Мичев 

Солаков по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията. 
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4. Упълномощава Кмета на Община Девин да сключи предварителен договор 

с Владимир Мичев Солаков, за продажба на 107 кв. м. от поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.1466, целия с площ 170 /сто и седемдесет/ кв. м., начин 

на трайно ползване: За друг вид озеленени площи, трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, кв.56 по плана на гр. Девин, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №2644/13.02.2019 г. и 24 кв. м. от поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.5046, целия с площ 1572 кв. м., начин на трайно 

ползване: За второстепенна улица, трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, по плана на гр.Девин, община Девин на пазарна цена от 1 965.00 лв. 

без ДДС. 

 

5. След влизане в сила на изменението на Подробния устройствен план и 

плащане на цената, да сключи окончателен договор. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

11.04.2019 г., Протокол №6, т. 2, ДЗО - 35/21.03.2019 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 № 41 

от 11.04.2019 г. 

 

Сключване на предварителен и окончателен договор по реда на чл. 15, ал. 3 

и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 20465.501.583, по 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 15, ал. 3 и 

ал. 5 от ЗУТ, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Допълва - Годишна програма за разпореждане и управление на 

общинската собственост за 2019 г., приета с Решение № 8/05.02.2019 г. на 

Общински съвет Девин, в Раздел I „Продажба” - 19 кв. м. от поземлен имот с 

идентификатор 20465.501.583, целия с площ 105 / сто и пет / кв. м. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване до 10 м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, УПИ IV, кв. 8 по плана на гр. Девин, актуван с АОС 

№2635/15.11.2018 г. 

2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Катерина 

Спасова Кемерова, Стефка Тодорова Пискюлева и Георги Тодоров Кемеров по реда 

на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията. 

3. Упълномощава Кмета на Община Девин да сключи предварителен договор, 

и след влизане в сила на изменението на ПУП, и плащане на цената и окончателен 

договор с Катерина Спасова Кемерова, Стефка Тодорова Пискюлева и Георги 

Тодоров Кемеров, за продажбата на 19 кв. м. от общински поземлен имот с 

идентификатор 20465.501.583, целия с площ 105 /сто и пет/ кв. м. Начин на трайно 

ползване:  Ниско застрояване до 10 м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, УПИ IV, кв. 8, актуван с АОС №2635/15.11.2018 г., по плана на гр. 

Девин, община Девин на пазарна цена от 314.00 лв. без ДДС. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

11.04.2019 г., Протокол №6, т. 3, ДЗО - 36/21.03.2019 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 № 42 

от 11.04.2019 г. 

 

Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Общинското предприятие 

„БКС” Девин за 2018 г. 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема за сведение Годишния доклад за дейността на Общинското 

предприятие „Благоустройство и комунално стопанство” - Девин за 2018 г. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

11.04.2019 г., Протокол №6, т. 4, ДЗО - 37/22.03.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ  

”БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО” ДЕВИН 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018Г. ДО 31.12. 2018Г. 

 

Настоящият  доклад за дейността на ОП ”БКС” Девин  представя анализ на 

финансовото състояние и степента на постигнатите цели и задачи от предприятието, 

като обхваща  период от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. 

Обща информация 

Общинско предприятие БКС- гр. Девин е специализирано звено на Общината 

имащо за цел стопанисване и поддръжка на общинската собственост, както и 

извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите на 

населението и осигуряване изпълнението на общински дейности.  

Общинско предприятие БКС- гр. Девин, няма статут на юридическо лице. 

ОП ”БКС” Девин се ръководи от директор, съгласно правилник за устройството 

и дейността на предприятието приет от Общински съвет Девин,  със адрес на 

управление гр. Девин ул. Васил Левски №1. Управлението, както и всяка промяна в 

него се вписва в Регистър булстат към Агенцията по вписванията. 

ОП ”БКС” Девин е второстепенен разпоредител с бюджетни средства от 

бюджета на Община Девин. 

Структура и числен състав: 

На основание чл.52 от Закона за Общинската собственост, със решение 

№226/08.11.2013г.  на Общински съвет-Девин  е създадено Общинско предприятие 

БКС- гр. Девин и е определен предмета на дейност, начина на финансиране, 

материалната база, и начина на управление на предприятието. Със решение 

№19/14.02.2014г. на Общински съвет-Девин е  одобрена общата численост и 

структура на ОП ”БКС” Девин, със числен състав 50 щатни броя. Със решение № 

209/28.11.2014г. на Общински съвет-Девин е внесено изменение и допълнение на 

Правилника за устройството и дейността на ОП ”БКС” Девин 

 

Със решение на Общински съвет Девин №18/28.01.2016г. е приета актуалната 

към настоящия момент структура и числен състав на ОП ”БКС” Девин, състояща се от 

отдел ”Чистота” със числен състав 21 щатни броя ; отдел ”Почистване на 

териториите и Общинска собственост” със числен състав 42 щатни  броя и 

администрация със числен състав 5 щатни броя или общо 68бр. Структурата по 

длъжностите на предприятието е онагледена със схемата по долу. 
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Директор 

Отдел ”Чистота”‐21бр. 

Началник отдел‐1бр. 

Шофьори‐7бр. 

Механик‐1бр. 

Сметосъбирачи‐10бр. 

Пазачи‐поддръжка на 
претоварна станция‐2бр. 

Администрация‐ 4бр. 

Счетоводител 

Касиер‐ Домакин 

Еколог 

Старши специалист ООС

Отдел ”ПТ и ОС”‐42бр. 

Началник отдел‐1бр. 

Технически сътрудник‐2бр. 

Главен специалист ОС‐ 1бр. 

Електротехник‐2бр. 

Дърводелец‐1бр. 

Работник поддръжка‐7бр. 

Работник поддръжка 
гробищен парк‐ 3бр. 

Градинари‐10бр. 

Пазач невъоръжена охрана‐ 
3бр. 

Пазач портиер‐2бр. 

Куриер‐1бр. 

Шофьори‐4бр. 

Общ работник ‐1бр. 

Багерист‐1бр. 

Хигиенист‐3бр. 
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Към 31.12.2018г.  са заети 64 щата от длъжностите в структурата на 

предприятието. През отчетния период предприятието срещна силно затруднение в 

обезпечението със личен състав, породено от текучеството на заетите и в двата 

отдела, вследствие на по-високата конкуренция на пазара на труда. Този проблем е 

по изразен в отдел ”Чистота”, където в определен момент броя на напусналите 

водачи на товарни автомобили мина критичния минимум и за да не спре 

сметосъбирането бе необходимо включването на шофьори от другия отдел в 

дейностите по чистота, което разбира се води до нарушаване на работния процес в 

отдел ”ПТ и ОС”. Към настоящия момент наетите водачи на МПС са достатъчни за 

покриване на графика по сметосъбирането и сметоизвозването, но бъдещата 

проявата на този проблем е със висока вероятност, причинена от по добрата 

конкурентоспособност на фирмите от частния сектор, които предлагат в пъти по 

високо заплащане на водачите на товарни автомобили. По отношение на кадровата 

обезпеченост в отдел ”ПТ и ОС”, по аналогичен начин проблемно е намирането и 

наемането на специалисти за длъжностите ”работник поддръжка”, по същия начин 

такива лица са привлечени от строителни и други фирми, които също изпитват 

”глад” за работници и предлагат по добро заплащане. Допълнителен фактор за не 

намирането на по добри специалисти по поддръжка, е че доста често се налага те да 

се включват в дейностите по тъжните ритуали/изкопаване на гробове/, тъй като 

лицата занимаващи се с тази дейност по щат са трима, а при едновременно на две и 

по-вече погребения, при заболяване и отпуск на някой от тях, налага именно да се 

включват и другите заети в отдела, в тази не лесна и приятна дейност. 

Предмет на дейност: 

Основната дейност на предприятието се състои от: 

1. Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Девин. 

2. Разделно събиране на отпадъци подлежащи на рециклиране в контейнери 

за разделно събиране. 

3. Извозване на събраните БО до регионално депо. 

4. Сепариране на БО./след изграждане на сепарираща инсталация/ 

5. Извозване на строителни отпадъци. 

6. Премахване на нерегламентирани сметища за БО и строителни материали. 

7. Метене, миене и оросяване на улиците и тротоарите. 

8. Поддържане на чистотата в административните сгради. 

9. Снегопочистване и опесъчаване на тротоари, алеи, стълбища и пътеки . 

10. Стопанисване и поддържане на зелените площи , цветни фигури, 

насаждения по улиците, лесопаркове и гробищни терени, както и създаването и 

поддържането на нови такива. 

11. Ремонт, поддържане и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура общинска собственост. 
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12. Организация и стопанисване на Общинския жилищен фонд, събиране на 

наеми, такса смет по сключени от общината договори за отдаване под наем на имоти 

общинска собственост. 

13. Организация и стопанисване на Общинския пазар, събиране на такси за 

ползване на общинския пазар, такси и наеми за ползване на тържища, тротоари, 

площади, паркинги и улични платна. 

14. Извършване на тъжни ритуали в гр. Девин. 

15. Извършване на дейности по намаляване популацията на 

безстопанствените кучета и осъществяване контрол при регистрацията на домашните 

такива. 

16. Организиране на полска охрана по Закона за опазване на 

селскостопанското имущество. 

17. Добив на дърва за огрев за нуждите на детските градини и 

администрацията. 

18. Подрязване на короните на дърветата, както и премахването на опасните 

такива. 

19. Премахване на незаконни строежи и други. 

20. Отопление на административната сграда на Община Девин. 

21. Поддръжка на градските стадиони. 

1. Финансови показатели. 

Одобрените бюджетни средства за2018г. на ОП ”БКС” Девин са в размер на 

1 609 869,00 лева. Разпределени по параграфи съгласно приложение №1., от тях 

планираните разходи за отдел ”ПТ и ОС” са в размер на 603 910,00 лв./колона №5 

от приложение №1/, а за отдел ”Чистота” са в размер на 1 005 959,00 лв., 

разпределени по видове дейности съгласно ”План-сметка на разходите за събиране, 

извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистота  на 

териториите за обществено ползване за 2018г.” одобрена със решение 

№171/29.12.2017г. на общински съвет гр. Девин/ Приложение №2/. 

След извършен преглед и анализ на разходваните парични средства към 

30.06.2018г., се установи преразход по дадени  параграфи, което наложи 

необходимост от актуализация на бюджета на предприятието за 2018г., изразяваща 

се в преразпределение на планираните за 2018г. разходи по параграфи в рамките на 

общо одобрения размер на бюджета на ОП ”БКС”-Девин за 2018г. Актуализацията е 

приета с решение №156/25.09.2018г. на общински съвет-Девин съгласно 

приложение №3. 

Размера на трансферите до 31.12. 2018г. получени от предприятието са  на 

стойност 736 675,51 лв., а реализираните разходи  са  в размер на 750 714,75лв., 

разпределени по параграфи съгласно приложение №4.  
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Разпределението на трансферите, съответно на реализираните  разходите по 

отдели е следното; 

За отдел ”ПТ и ОС”, размера на трансферите е на стойност 381 780,11лв., а 

размера на осъществените разходи възлиза на 401 919,31лв. ,разпределени по 

параграфи на колона №5 от приложение №4. 

За отдел ”Чистота”, размера на трансферите възлиза на 354 895,40лв. , а 

размера на реализираните разходи е на стойност 348 795,44лв., разпределени по 

параграфи на колона №4 от приложение №4./в приложението не са включени, 

разходите по заплащането на таксите, обезпеченията и отчисленията за депониране 

на БО в регионалното депо, разходи за плащане на  наеми на съдове за разделно 

събиране на отпадъци, разходите за плащане на наем на площадката за обработка 

на разделно събраните отпадъци, както и разходите по изплащането на безлихвен 

заем от ПУДООС/ 

Неразплатените задължения на ОП ”БКС” Девин, към 31.12.2018г. са на обща 

стойност 285 118,93лв., като структурата на задълженията е следната; 

Задължения към служителите /работни заплати/ - 40 905,45 лева. 

Задължения към НАП /данъци и осигуровки/ - 38 577,81 лева. 

Задълженията  към фирми доставчици на стоки и услуги – 45 850,85 лева. 

Задължения към община Девин- 159 784,82лева. 

Събраната сума за ползване на общинския пазар до 31.12. 2018г. възлиза на 

 12 196,00лв. 

2. Активи. 

  ОП ”БКС” Девин, реализира постигането на поставените цели и задачи, чрез 

използването на леки и товарни автомобили, специализирани товарни автомобили, 

товаро-подемна техника, както и множество машини, съоръжения и инструменти. 

В таблицата по долу са описани активите използвани от предприятието, чиято 

стойност надвишава стойностния праг на същественост от 700лв., и числящи се към 

ДМА. 

 

№ ДМА Собствено

ст 

Правно 

основание 

Срок на 

ползван

е 

Направлен

ие 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

Самосвал IVECO-10т. 

 

 

Община 

Девин 

Решение 

№77/28.04.201

6г. на ОС-

Девин; 

договор № Д-

182/31.01.201

 

10г. 

 

БКС 
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7г.  

1 2 3 4 5 6 

 

 

2. 

 

 

Самосвал IVECO-4т. 

 

 

 

Община 

Девин 

 

Решение 

№77/28.04.201

6г. на ОС-

Девин; 

договор № Д-

182/31.01.201

7г. 

 

 

10г. 

 

 

БКС 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Бордови автомобил 

DAF-6т. 

 

 

 

 

Община 

Девин 

 

 

Решение 

№77/28.04.201

6г. на ОС-

Девин; 

договор № Д-

182/31.01.201

7г. 

 

 

 

10г. 

 

 

 

БКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Контейнер преса 

RENAULT-26,5т. 

 

 

 

 

 

Община 

Девин 

 

 

Решение 

№77/28.04.201

6г. на ОС-

Девин; 

договор № Д-

182/31.01.201

7г. 

 

 

 

 

10г. 

 

 

 

 

Чистота 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Нисан навара – 1т. 

 

 

 

 

 

Община 

Девин 

 

 

Решение 

№77/28.04.201

6г. на ОС-

Девин; 

договор № Д-

182/31.01.201

7г. 

 

 

 

 

10г. 

 

 

 

 

БКС 
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6. 

 

 

 

Дробилна машина JF-

420 

 

 

 

 

Община 

Девин 

 

Решение 

№77/28.04.201

6г. на ОС-

Девин; 

договор № Д-

182/31.01.201

7г. 

 

 

 

10г. 

 

 

 

БКС 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Помпа бензинова-168-

F-1 

 

 

 

 

Община 

Девин 

 

Решение 

№77/28.04.201

6г. на ОС-

Девин; 

договор № Д-

182/31.01.201

7г. 

 

 

 

10г. 

 

 

 

БКС 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

8. 

 

Ремарке – Лешер 

LE20B 

 

 

Община 

Девин 

Решение 

№77/28.04.201

6г. на ОС-

Девин; 

договор № Д-

182/31.01.201

7г. 

 

 

10г. 

 

 

БКС 

 

 

 

9. 

 

MAN, модел:12.185, 

рама 

№WMAN15ZZ78197671

-10,5Т. 

 

 

Община 

Девин 

Решение 

№86/31.05.201

7г. на ОС-

Девин; 

договор № Д-

708/29.12.201

7г. 

 

 

10г. 

 

 

Чистота 

 

 

 

10

. 

 

MAN, модел:12.185, 

рама 

№WMAN15ZZ27Y18676

8-10.5Т. 

 

Община 

Девин 

Решение 

№86/31.05.201

7г. на ОС-

Девин; 

договор № Д-

708/29.12.201

7г. 

 

 

10г. 

 

 

Чистота 
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11

. 

 

 

Багер – JCB 3СХ 

 

 

Община 

Девин 

Решение 

№86/31.05.201

7г. на ОС-

Девин; 

договор № Д-

708/29.12.201

7г. 

 

 

10г. 

 

 

БКС 

 

 

 

 

12

. 

 

 

БОБКАТ- мини челен 

товарач 

 

 

Община 

Девин 

Решение 

№86/31.05.201

7г. на ОС-

Девин; 

договор № Д-

708/29.12.201

7г. 

 

 

10г. 

 

 

Чистота 

 

 

13

. 

 

Специализиран 

товарен автомобил- 

MAN 

Община 

Девин 

   

Чистота 

 

14

. 

Специализиран 

товарен автомобил- 

MAN 

Община 

Девин 

   

Чистота 

15

. 

Бензино-моторен 

къртач 

ОП”БКС” 

Девин 

  ПТ и ОС 

16

. 

Бензинов агрегат 3кв. ОП”БКС” 

Девин 

  ПТ и ОС 

17

. 

Бензинов агрегат 8кв. ОП”БКС” 

Девин 

  ПТ и ОС 

18

. 

Бензинов трион – 5бр. ОП”БКС” 

Девин 

  ПТ и ОС 

19

. 

Тело подаващо 

устройство 

ОП”БКС” 

Девин 

  БКС 

 

20

. 

Бензинов 

телескопичен трион 

ОП”БКС” 

Девин 

  ПТ и ОС 

21

. 

Метачна машина ОП”БКС” 

Девин 

  Чистота 

 

Използваните КМА от предприятието представляват всички останали активи 

които не се числят към ДМА, и включват инструменти и материали, използвани в 
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ежедневната дейност, но поради големия обем и разнообразие на същите, не считам 

за нужно тяхното подробно описване в настоящия доклад. 

Всички активи са обект на ежегодната инвентаризация, която за 2018г. ще 

бъде извършена от комисия назначена на основание заповед №43/27.12.2018г. на 

директора на ОП”БКС” Девин. 

3.Постигнати цели и резултати. 

По отношение на сметосъбирането и сметоизвозването; 

Събраното и извозено количество БО на територията на Община Девин за 

2018г.  е 2 849 900кг., разпределението по месеци е показано на фиг.1 

 

 

 
Фигура 1. Събран и извозен БО по месеци за 2018г.  

 

 

Следва да се отбележи, че тенденцията при генерираните количества БО на 

територията на общината през последните три години е в посока на покачване. 

Събраните и извозени количества БО през 2016г.,2017г. и 2018г. са показани на 

фиг.2 

 

196 560
218 100

230 240
256 980

258 620

249 760

278 060
276 660

211 080

245 080

204 840

223 920

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

Количестово БО в кг.
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фигура 2 Събран и извозен БО за 2016г., 2017г. и 2018г. 

 

 

Количествата разделно събрани отпадъци от опаковки за 2018г. са следните; 

Хартия - 12 760кг.; Пластмаса - 2 440кг.; Полиетилен - 500кг.; Общо - 15 

700кг. 

За сравнение количествата през 2017г. са следните; 

Хартия - 8 140кг.; Пластмаса - 761кг.; Полиетилен - 598кг.; Общо - 9 499кг. 

Количеството на събраните отпадъци подлежащи на преработка през 2018г. е 

със 65% по-вече в сравнение със 2017г., но въпреки това този резултат е силно 

незадоволителен, целта е това количество да бъде в пъти по-голямо за да може то 

да има ”тежест” при формирането на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване в 

посока на намаляване на разходите свързани със депонирането на БО. Част от 

разходите за депониране на БО са отчисленията по чл.64 от ЗУО, които от 2013г. 

ежегодно се повишават съгласно разпоредбите на ”Наредба №7/19.12.2013г. За 

реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци”. Размерът на 

отчисленията по години е показан на фиг.3 

2 539 360

2 650 720

2 849 900

2 350 000

2 400 000

2 450 000

2 500 000

2 550 000

2 600 000

2 650 000

2 700 000

2 750 000

2 800 000

2 850 000

2 900 000

2016г. 2017г. 2018г.

Количество БО в кг.



Приложение към Решение №42 от 11.04.2019 г. 
 

11 
 

 
фигура 3 Размер на отчисления по чл.64 от ЗУО 

 

Ежегодно нарастващия размер на отчисленията, при депониране на БО е едно 

от основанията и причините да търсим начин за намаляване на извозваните 

количества БО към регионалното депо, а основния път и начин за това е да се 

отдели от общия отпадък този който подлежи на преработка. 

Отремонтираните съдове за БО през 2018г. са както следва кофи  тип ”Мева”-

170бр., паркови кошчета-25бр. и контейнери тип ”Бобър”-66р. 

Други дейности;  

Разширяване на гробищния парк, чрез присъединяване на съседни площи! 

Почистване и поддръжка на гробищния парк. 

Извършени тъжни ритуали - 49бр. 

Ежедневно метене и почистване на тротоари, стълбища, алеи и улични 

платна. 

”В и К”- ремонти във сгради общинска собственост. 

Ремонт на пейки и катерушки по парковете и уличната мрежа. 

Отопление на административната сграда на община Девин. 

Ремонт на ивични шахти в гр. Девин, кв. Настан и с. Брезе-5бр. 

Почистване на нерегламентирани сметища на ул. Гимназиална, ул. Граничар и 

ул.Освобождение №1 в гр. Девин, както и такива по речните корита на река Въча, 

река Широколъшка, река Девинска, по траншеи и отбивки на общинската, и 

републиканската  пътната мрежа разположена на територията на община Девин. 

Извозване на демонтирани дървени дограми от санираните общински детски 

заведения в гр. Девин. 

12
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Пренасяне и извозване на демонтираните радиатори от санираните общински 

детски заведения в гр. Девин. 

Ремонт на оградата на ”Летния театър”. 

Изграждане на ел. инсталация на помещение в сградата на ПГ ”А. Попов”. 

Ремонт на градските чешми. 

Боядисване и полагане на балатум на  помещения в ОДЗ ”Изворче”. 

Почистване на сняг от тротоари и стълбища в гр.Девин, кв. Настан, с. 

Грохотно. 

Опесъчаване на тротоари и стълбища в гр.Девин, кв. Настан, с. Грохотно. 

Ел. ремонти в сградите на ОДЗ ”Изворче”, ОДЗ ”Здравец”, ОДЗ ”Настан”, ОДЗ 

”Гьоврен”, ОДЗ ”Триград”, ОДЗ ”Грохотно” 

Пренасяне на имущество при санирането на общинските детски заведения в 

гр. Девин. 

  Премахване на големи и трудно достъпни дървета/върби/ разположени в 

дерето на   с. Михалково. 

Ремонт на ”В и К” шахта в с. Кестен. 

Почистване на общинските пътища от паднали камъни и надвиснала 

растителност. 

Монтаж на осветителни тела в общинските сгради. 

Обезопасяване на подходите на недовършено ученическо общежитие на ул. В. 

Левски. 

Почистване на дъждоприемни шахти при дерета, и ивични шахти разположени 

по уличната мрежа. 

Ремонт на уличното осветление в гр. Девин и населените места от общината. 

Почистване на пясък от уличните платна, тротоарите и стълбищата в гр. 

Девин, кв. Настан и с. Грохотно. 

Поддръжка на цветните алеи/окопаване, засаждане, поливане, подрязване, 

плевене/. 

Поддръжка на градския стадион/косене, поливане, почистване, подготовка за 

тренировки/. 

Подготовка и организация на празнични мероприятия и дежурене по време на 

същите. 

Почистване, поддръжка и хигиенизиране на обществените тоалетни. 

Ремонт на общински жилища – 5бр. 

Превозване на покойници от други населени места. 

Ремонтни дейности при общинска минерална баня ”Беденски бани”. 

Премахване на стари и амортизирани спирки. 

Разчистване на свлякла се земна маса на общински път с. Михалково – с. 

Селча. 



Приложение към Решение №42 от 11.04.2019 г. 
 

13 
 

Косене на зелени площи по паркове, алеи, покрай тротоари, скатове и други. 

Извършване на различни товаро-разтоварни дейности, както и такива в 

помощ на други организации. 

Поддръжка и почистване на фонтана на площад ”Възраждане” 

Премахване на незаконни строежи. 

Изграждане, ремонт и поддръжка на помещение за настаняване на 

безстопанствени кучета. 

Залавяне и грижа за безстопанствени кучета. 

Запълване на дупки по уличната мрежа с бетонов разтвор и чакъл в гр. 

Девин, кв. Настан и с. Грохотно. 

Премахване на опасни дървета и оформяне на короните на останалите. 

Третиране на тротоарите и гробищния парк с препарат за забавяне  растежа 

на растителността. 

Ремонт на канализация в с. Брезе. 

Ремонт на канализация на административната сграда -”Данъчно”. 

Монтаж а в последствие и демонтаж на изкуствени неравности по уличните 

платна в гр.Девин, с. Грохотно, с. Триград. 

Ремонт на ел. помпи на пречиствателна станция за отпадни води в с. Триград. 

Обезопасяване на шахта до обществената тоалетна в парк ”Острова”. 

Полагане на улична маркировка в гр. Девин, кв. Настан и с. Грохотно. 

Почистване на ”входната артерия” на гр. Девин от треви, пясък и надвиснали 

клони. 

Почистване на уличната мрежа от дъждовни и кални наноси в с. Брезе. 

Превоз на служители на общинската и държаната администрация по населени 

места от общината и страната. 

Измиване на уличната мрежа в гр. Девин, кв. Настан, с. Стоманево и с. 

Михалково. 

Боядисване на помещения в ОУ ”Гео Милев” с. Грохотно. 

Почистване на уличната мрежа в с. Гьоврен от кални наноси след пороен 

дъжд. 

Почистване и премахване на растителност по речното корито на р. Девинска в 

участъка от входа на гр. Девин до завода за изворна вода ”Балдаран”. 

Боядисване на всички пейки, катерушки и огради в гр. Девин, кв. Настан и с. 

Грохотно. 

Ремонт на покрива на сградата на читалището в с. Лясково. 

Ремонт на тротоар на ул. ”Катя Ванчева”, ул. ”Техеран” и ул. ”Шина 

Андреева”. 

Демонтаж на опасно амортизирани катерушки в ОДЗ ”Здравец”. 

Монтаж на детски легла и шкафчета в ОДЗ ”Здравец”. 
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Ремонт на оградата на спортната площадка в кв. ”Врътлек”. 

Освежаване/боядисване/ на помещения в общинските сгради. 

Изнасяне и извозване на желязо за скрап. 

Превоз на керемиди от с. Михалково до с. Кестен. 

Добив и превоз на дърва за огрев за нуждите на ОДЗ ”Настан”, ОДЗ 

”Грохотно”, ОДЗ”Гьоврен”, ОДЗ ”Триград” и община Девин. 

Събиране и извозване на дървесни листа. 

Монтаж и демонтаж на коледната и новогодишна украса. 

Монтаж на пътни знаци по уличната мрежа в гр. Девин. 

Добив и монтаж на коледни дръвчета. 

Подготовка и обработка на документи за картотека за 2018г. 

Изготвяне на заповеди и договори за наем на общински жилища/ договори за 

наем-38бр., заповеди за наем-41бр., анекси-7бр., спогодби-9бр., заповед за 

прекратяване на договор и изземване-4бр./ 

Писане на писма за такса смет, дължима от наематели-97бр. 

Изготвяне на ежемесечни справки за наем и изразходени ток и вода. 

Писане на покани за доброволно плащане на просрочени задължения на 

наематели-30бр. 

Писане и отговор на писма от жители на община Девин-10бр. 

Изготвяне на справки за преписан наем и други-14бр. 

Извършване на проверки на отдадени под наем общински жилища и 

помещения. 

Подготовка и обработка на документи за закупуване на общински жилища. 

Отчетените по – горе дейности не изчерпват извършения обем от работа през 

отчетения период от предприятието , извършвани са редица ежедневни дейности за 

които не е воден отчет. 

4. Основни рискове пред ОП ”БКС” ДЕВИН 

 Риск е събитие което би повлияло върху постигането на целите от ОП ”БКС” 

ДЕВИН. Рискът се измерва със вероятността за неговото настъпване и големината на 

неговото влияние. 

 В ОП ”БКС” ДЕВИН се извеждат следните рискове които влияят както на 

текущите дейности така и дългосрочно: 

 1. Финансов риск; 

 2. Кадрова обезпеченост; 

 3. Злоупотреби със материални активи. 

 4. Техническа обезпеченост. 

 5.Екологичен риск. 

 6. Информационни технологии. 
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 Финансов риск. 

 Размер и ритмичност на преводите от страна на Община Девин. 

 Промяна в нормативната уредба на централно и местно равнище . 

 Допълнителни плащания или намаления на приходите. 

 Неотложни, непредвидени разходи за причинени вреди, загуба или повреди 

на активи от стихийни бедствия, аварии. 

 Допълнителни финансови задължения при плащания за съдебни решения, 

лихви, неустойки и др. 

 

 Кадрова обезпеченост- основните рискове са свързани със: 

 Недостиг на квалифициран персонал, в това число от неадекватна структура 

на предприятието. 

 Спазване на приетите етични норми-лош психо климат, неспазване на 

трудовата и финансова дисциплина. 

 Управление на персонала- мотивация; оценка; обучения. 

 Наличие на здравословни и безопасни условия на труд; липса на нормална 

работна среда; незастраховане на персонала и други. 

 Упражняване на корупционен натиск  и наличие на конфликт на интереси. 

 Неадекватно управление на конфликтите възникващи сред служителите. 

 

 Злоупотреба със материални активи- основните рискове са свързани 

със: 

 Загуба или повреди на активи, умишлено причинени както от трети лица, така 

и от служители на предприятието. 

 Виновно бездействие и нехайство по отношение опазването активите на 

предприятието от служителите. 

 Прикриване на злоупотреби със материални активи от служители на 

предприятието. 

 

 Техническа обезпеченост- основните рискове са свързани със: 

 Липсата на подходящо оборудване и техника за обезпечаването на 

дейностите по постигане на поставените цели и задачи. 

 Сложни и скъпи ремонти причинени вследствие от повреди, дължащи се на 

износвания, амортизация, ПТП и други., които блокират дейността на предприятието 

за неопределен период. 

 Наличието на икономически неизгодни и неефективни машини и съоръжения, 

чиято издръжка и поддръжка надвишава , изгодите от тяхното използване. 

 

 Екологичен риск- основните рискове са свързани със: 
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 Замърсяване на земната повърхност- нерегламентирани сметища със 

строителни или битови отпадъци и др. замърсявания. 

 Замърсяване на повърхностните и подпочвени води. 

 Нарушаване на зелената система на територията на Община Девин. 

 

 Информационни технологии- основните рискове са свързани със: 

 Изгубване или унищожаване на информация в резултат на срив на 

електрическата или електронната мрежа, както вирусни и хакерски атаки и др. 

 Технически повреди поради липса на технически персонал за ползването и 

поддръжката на електронните системи. 

 Кражба на технически средства и оборудване. 

 Нерегламентиран достъп до информация. 

 Управлението на дефинираните рискове се заключава в периодична оценка 

на вероятността за тяхното настъпване и големината на влиянието им, спрямо което 

се предприемат противодействащи мерки, последвани от мониторинг. 

 

5.Изводи и препоръки за подобряване дейността. 

След анализиране на дейността на предприятието през изминалата година, с цел 

нейното подобряване и постигане на по – добри резултати в бъдеще, считам за 

необходимо следното: 

‐ До изграждането на сепариращата и компостираща инсталации при 

регионалното депо за битови отпадъци в с. Барутин, е необходимо повишаване на 

количествата на разделно събираните отпадъци подлежащи на рециклиране като 

пластмаса, хартия, стъкло и метал. Това е основния начин за намаляване на 

извозваните количества битови отпадъци към депото, което пряко ще доведе до 

намаляване на разходите за транспорт и разходите заплащани по депониране на 

отпадъците, а това ще даде възможност за запазване на размера на  таксата за 

битови отпадъци на територията на общината за бъдещи периоди.  

 

‐ Бита и начина на живот в дадено населено място определя морфологията на 

генерираните битови отпадъци. Анализът на състава на битовия отпадък в нашата 

община показва, че голяма част от него съставлява растителния отпадък като клони 

, треви,  дървесни листа и дървени стърготини/трици/, особено през летния и 

есенния сезон. За да не попадат в контейнерите и кофите за смет растителните 

отпадъци, през есента на 2018 г. служители на предприятието разлепиха съобщения 

в близост до контейнерите за отпадъци, да не се изхвърлят в тях растителни 

отпадъци, като същите да се оставят встрани от тях, за да бъдат извозени отделно от 

битовия отпадък. Това даде положителен резултат, за това през настоящата година 

тази практика ще бъде приложена и по отношение на индивидуалните съдове за 
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битови отпадъци, като основната цел е постигане на нулево смесване на 

растителния с битовия отпадък. 

 

‐ В следствия на възникнал технически проблем през 2018г. нямаше 

възможност да се тества изграденото стационарно съоръжение за претоварване на 

битовите отпадъци, при функционирането  на което не се предвижда използването 

на каквато и да било товаро-подемна техника, ето защо основна цел през 2019г. е 

това съоръжение да се тества, при необходимост да  се коригира след което да се 

използва в пълен обем, като това ще доведе до почти нулеви разходи по 

претоварването на битовия отпадък за извозването му до регионално то депо за 

депониране. 

 

‐ След като през 2017г. и 2018г. заложените разходи за закупуване на съдове 

за БО не бяха реализирани, това в още по-голяма степен  налага предвидените за 

тази дейност средства  в „План-сметката на разходите за събиране, извозване и 

обезвреждане на БО, поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 

2019г.” да бъдат осъществени. Състоянието на голяма част от съдовете за БО е 

силно амортизирано и са негодни за употреба. Частично решение на проблема до 

момента е ремонтирането им от служители на предприятието, но по-голямата част от 

тях вече не подлежат и на ремонт. 

 

‐ Съществен проблем през 2018г. е липсата на място където да се събират 

строителните отпадъци, който остава и се задълбочава и през 2019г. Липсата на 

такова място е в основата на ново възникналите множество нерегламентирани 

сметища. Определянето на такъв парцел би следвало да е от приоритетите за 

настоящата година. 

 

‐ Повишаването на контрола относно замърсяването на заобикалящата ни среда 

също би следвало  да е сред приоритети за настоящия и бъдещи периоди. 

Определени групи от населението на общината силно неглижират отговорността си 

към опазването на околната среда като системно я замърсяват и то в много случай 

дори демонстративно, придобили усещането за безнаказаност. Необходимото 

противодействие на тези нарушения е създаването на звено за контрол и санкция 

за такива случаи. 

 

‐ Изграждането на място където да бъдат прибирани безстопанствените кучета 

от общината доведе до съществено намаляване на скитащите се такива по улиците. 

Но за постигането на още по-добър резултат по отношение овладяването на 

популацията на бездомните кучета е необходимо продължаване на действията в 
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посока на контрол върху регистрацията на домашните кучета,информиране на 

собствениците на кучета за ползите от кастрацията, както и контрол върху 

незаконната ”имиграция” на домашните любимци, визирайки ”доставките” на 

бездомни кучета от други населени места, за което ще е нужно съдействието и 

помощта на органите на МВР. 

 

‐ Закупуването на товарен автомобил с повишена проходимост и 

професионална миеща машина за измиване на улици за нуждите на предприятието 

силно ще повиши качеството на предлаганите услуги на населението , както и ще 

съкрати времето за постигане на поставените цели и изпълнението на задачите. 

 

‐ По - ефикасно и по-ефективно би било закупуването и монтирането на 

климатици от висок енергиен клас в кметствата по населените места където през 

зимния период се използва по едно помещение, в сравнение с това същите да се 

отопляват със печки на дърва, добиват на които не е никак лесен и по-евтин. 

 

‐ Изграждането и разрешаването за ползване на новия гробищен парк в гр. 

Девин е единственото решение със запълнения вече действащ гробищен парк. 

Нерешаването на този проблем ще доведе до липсата на места където да се 

погребват покойниците, както и до отказ на работниците заети с тази дейност да 

работят, при съществуващия труден и ограничен терен. 

 

‐ През 2018г. в населените места от общината по програми за временна заетост 

бяха назначени безработни лица, това има положителен резултат както за 

поддържането на реда и чистота в селата, така и до освобождаване на ресурс на 

предприятието за решаването на допълнителни задачи. Търсеното на опции и 

варианти за запазването за тази заетост трябва да е сред целите за 2019г. 

 

‐ Основен и определящ фактор за постигането на по-добри резултати и 

изпълнение на поставените цели от предприятието  е оптимизирането на структурата 

в рамките на съществуващия числен състав. Такава промяна би следвало да настъпи 

след задълбочен анализ на степента на изпълнение на задачите от минали периоди, 

поставените  цели които да бъдат постигнати, наличието на финансова и материална 

обезпеченост за това, както и вероятността и степента на въздействие на външните 

фактори. 

 

Считам, че с  настоящия доклад  в максимална и обективна степен съм ви 

запознал със финансовото състояние  и дейността на ОП ”БКС” Девин за периода от 

01.01.2018г. до 31.12.2018г. 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 43 

от 11.04.2019 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, за част от недвижим имот – 

публична общинска собственост, находяща се в гр. Девин, ул. „Орфей” №1, 

а именно помещение /бивш бар Прима/ с площ: зала - 154 кв. м., кухня – 69 

кв. м., тоалетна – 27 кв. м., разположено на първи етаж, в Дом на културата 

- гр. Девин, община Девин, област Смолян, актуван с АОС 

№112/30.09.1998г. 

 

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

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

имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие, за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за 

отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на част от недвижим имот публична 

общинска собственост: помещение /бивш бар Прима/, с площ: зала - 154 кв. м., 

кухня – 69 кв. м., тоалетна – 27 кв. м. в Дом на културата разположено на кота -2,70 

в сграда с идентификатор 20465.504.1030.3 по кадастрална карта на гр. Девин, 

община Девин, област Смолян, ул.”Орфей” №1 с АОС №112/30.09.1998 г., с начална 

тръжна наемна цена от 821.00 лв. с ДДС, съгласно Приложение №1, раздел II, ред 2, 

колона 3 и раздел IV, ред 6, колона 3 от Наредба №2 за реда за придобиване , 

управление и разпореждане с общинско имущество, на Община Девин. 

 

2. Възлага на кмета на Община Девин  да извърши всички необходими 

действия по изпълнението на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

11.04.2019 г., Протокол №6, т. 5, ДЗО - 38/22.03.2019 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 № 44 

от 11.04.2019 г. 

 

Придобиване на имоти от Община Девин, във връзка с предстоящо 

разкриване утвърдения габарит на ул. „Руен” в гр. Девин, община Девин, 

област Смолян 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 и чл. 

22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 199, ал. 1 от ЗУТ и чл. 14, т. 3 и чл. 15 от Наредба 

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

Община Девин, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за включване в „Програмата за разпореждане и управление 

на общинската собственост за 2019 г.”, раздел VII. „ПРИДОБИВАНЕ” на част от имоти 

с кадастрални номера: 20465.502.239 с площ за придобиване 97 кв. м., с трайни 

насаждения в него; 20465.502.861 с площ за придобиване 4 кв. м.; 20465.502.860 с 

площ за придобиване 1 кв. м. и 20465.502.862 с площ за придобиване 26 кв. м. 

 

2. Одобрява предварителното съгласие, постигнато със собствениците на 

имоти подлежащи на отчуждаване, за разширение габарита на ул. „Руен”, гр. Девин 

за сключване на сделка и придобиване  от Община Девин  както следва: 

 - част от имот с кадастрален номер 20465.502.239 по кадастралната карта 

на гр. Девин с размер 97 кв. м., заедно с трайни насаждения намиращи се в имота, 

съгласно ПУП-ПРЗ,  собственост на Васил Великов Радичев, Радка Великова Куцева, 

Васил Георгиев Радичев, Мария Георгиева Тодорова, Васил Радев Радичев, Мария 

Радева Дорохина, Стефана Петрова Радичева, Васил Стефанов Радичев, Виолета 

Стефанова Димова, целия с площ от 699 кв. м., гр. Девин, община Девин, област 

Смолян, ул. „Руен” №5, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.). Пазарна стойност на 

имота, който се придобива е 4 563 лв. без ДДС и за трайните насаждения 2 442.78 

лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител. 

 - част от имот с кадастрален номер 20465.502.862 по кадастралната карта 

на гр. Девин с размер 26 кв. м., съгласно ПУП-ПРЗ, собственост на наследници на 

Фидан Адамов Солаков: Руска Фиданова Солакова, Емилия Фиданова Букова и Емил 

Фиданов Солаков, целия с площ от 133 кв. м., гр. Девин, община Девин, област 
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Смолян, ул. „Руен”. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на 

трайно ползване: За друг вид застрояване. Пазарна стойност на имота, който се 

придобива е 1 223 лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител. 

 

3. Възлага на кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

действия по изпълнението на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

11.04.2019 г., Протокол №6, т. 6, ДЗО - 39/22.03.2019 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 № 45 

от 11.04.2019 г. 

 

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

на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на 

ромите ситуация за 2018 г. 

 

На основание ччлл..  2211,,  аалл..  11,,  тт..  1122  ии  аалл..  22  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  ммеессттннооттоо  

ссааммооууппррааввллееннииее  ии  ммеессттннааттаа  ааддммииннииссттрраацциияя,,  

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

11..  ППррииееммаа  ООттччееттаа  ззаа  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ППллаанн  ззаа  ддееййссттввииее  ннаа  ООббщщииннаа  ДДееввиинн  ззаа  

ииззппъъллннееннииее  ннаа  ииннттееггррааццииооннннииттее  ппооллииттииккии  ннаа  ррооммииттее  ии  ггрраажжддааннииттее  жжииввеееещщии  вв  ссххооддннаа  

ннаа  ррооммииттее  ссииттууаацциияя  ззаа  22001188  гг..,,  ссъъггллаасснноо  ППррииллоожжееннииееттоо..  

  

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

11.04.2019 г., Протокол №6, т. 7, ДЗО - 42/29.03.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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Отчет за изпълнение на приоритетите включени в Общинския план за 

действие на Община Девин за подкрепа на интеграционните политики през 

2018 година 

Общинският план за действие на Община Девин за подкрепа на 

интеграционните политики за периода 2018 г. е свързан и е неделима част от 

Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на Област Смолян, и 

се  основава на приоритетите и насоките в Националната стратегия на Република 

България за интегриране на ромите (2012 - 2020). Общинският план прилага 

целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски 

произход, който се прилага в рамките на по- общата стратегия за борба с бедността 

и изключването и не изключва предоставянето на подкрепа за лица в неравностойно 

положение от други етнически групи. 

Мерките, които са заложени в плана поощряват зачитане на правата на 

човека, основавайки се на принципите за равноправие и уважение на човешкото 

достойнство и ценността на човешката личност и целят да подпомогнат социалния 

напредък чрез пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи и 

постигането на по - висок жизнен стандарт. 

В община Девин от ромски произход по постоянен адрес са 208 лица и по 

настоящ адрес са 221 лица, които са ситуирани основно в общинския център - гр. 

Девин, ул."Освобождение", кв. Забрал. В Общинския план за действие на Община 

Девин за подкрепа на интеграционните политики са описани дейностите, които 

трябва да бъдат изпълнявани, с цел реализирането й. 

Планът акцентира на интеграционните /социални, здравни, образователни, 

културни и др./ мерки, като цели да ангажира съществуващите законови и 

управленски структури, както и образователните, културни, и социални структури. 

Заложените мерки и дейности в Общинския план за развитие на Община 

Девин за подкрепа на интеграционните политики за 2018 г. съответстват на 

спецификите на местните общности и потребностите им. 

Следвайки приоритетите на Националната стратегия на Република България 

за интегриране на ромите 2012-2020 г. и в съответствие с Областната стратегия в 

плана за действие на община Девин за изпълнение на интеграционните политики на 

ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация са заложени следните 

приоритети: 

- Образование  

- Здравеопазване 

- Заетост 
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- Жилищни условия 

- Недискриминация и равни възможности 

- Култура и медии 

Изпълнителни мерки и дейности в община Девин през 2018 г са: 

Приоритетна област „Образование“ 

1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование 

По дейност 1.1.1. Осъществяване на контрол върху детските градини и 

училищата за недопускане на етнически обособени групи и паралелки. 

На територията на Община Девин не се допуска десегрегация на ромските 

деца и ученици, като е направено равномерно разпределение на децата роми в 

училищните паралелки и групите в детските градина.   

2. Превенция на отпадане на ромските ученици от училище - През 2018 

година е осигурен безплатен транспорт от Община Девин с цел осигуряване на 

редовната посещаемост на 98 ромски деца/ученици и задържането им в училищата и 

детските градини. 

По дейност 2.1.1. от Плана „Подобряване дейностите на образователните 

заведения за идентифициране и подкрепа на дете в риск“ 

През 2018 година в Община Девин МКБППМН е наложила мярка по ЗБППМНП 

и определен обществен възпитател е работил с родители - на 8 деца/ученици от 

ромската общност. С изпълнение на тази дейност е постигнато ограничаване броя на 

противообществени прояви и агресията в училище. 

По дейност 2.1.2. от Плана „Осигуряване на редовна посещаемост и 

задържане в училищата и детските градини, чрез осигурен транспорт от община 

Девин“              

През 2018 година децата от ромската общност посещават две от училищата на 

територията на Община Девин, като в СУ "Христо Ботев" те са 44 ученика, а в ПГЕ 

"А.С.Попов"- 15 ученика. Общо 39 деца от ромската общност на възраст от 2 до 7 

години посещават ДГ "Изворче" - гр. Девин и ДГ "Здравец" - гр. Девин. 

В Центъра за обществена подкрепа „Слънчо“, гр. Девин през 2018 

година са работили с 11 ромски семейства, които са индивидуални потребители в 

ЦОП. С тях са включени договори за дългосрочна социална услуга / над шест 

месеца/. 

Договорите са за: 
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 Подкрепа на детето - 7 семейства 

 Подкрепа и консултиране семейство от общността - 11 семейства 

 Обучение в добро родителстване - 4 семейства /от тях 2 непълнолетни 

майки/. 

Приоритетна област „Здравеопазване“ - През 2018 година продължава 

предоставянето на здравни и социални услуги по проект „Общностен център за деца 

и семейства в риск в Община Девин“. С децата от 0 до 7 години и техните 

семействата работят консултантите наети по проекта, а именно психолог, 

рехабилитатор, логопед, стоматолог, педиатър, социални работници, социален 

педагог, юрист, гинеколог, акушерка и медицинска сестра. Здравна консултация е 

предоставена на 39 деца от ромски произход и техните семейства. На 43 деца от 

ромски произход и техните родители е предоставена услугата „Семейно 

консултиране и подкрепа“, а 2 деца и техните родители са консултирани в рамките 

на услугата „Ранна интервенция на уврежданията“. Проведени са кампании за 

повишаване на родителския капацитет. 

1. Мярка „Подобряване на профилактични дейности сред ромското 

население“.  

Задача: 1.1. Осигуряване на качествени здравни  услуги и превенция 

чрез преодоляване на услугите. 

Дейности: 1.1.1. Здравна консултация за деца 

През 2018 година продължава предоставянето на здравни и социални услуги 

по проект „Общностен център за деца и семейства в риск в Община Девин“. В 

услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и 

дейности по превенция на заболяванията“ работят екип от следните 

специалисти: стоматолог, педиатър, медицинска сестра, медиатор. Направени са 

общо 90 първични и вторични консултативни прегледи на децата от педиатър и 

медицинска сестра. Медиаторът е провел консултации и насочвания за ползване на 

услугата от 30 ромски семейства. Стоматологът е извършил 18 консултативни 

прегледа  на деца от ромски произход за установяване на зъбния статус. 

Провеждани са периодично беседи от здравни специалисти. Разширен е 

обхвата на дейности по ранна диагностика и е осъществено редовно наблюдение на 

здравния статус, физическото и психомоторно развитие на децата. Наблюдава се, че 

с изпълнението на тази дейност се постига повишаване на здравната култура и 

полагането на превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване. 



 
Приложение към Решение №45 от 11.04.2019 г. 

4 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,  

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

По дейност 1.1.2 Семейно консултиране и подкрепа - през 2018 година 

община Девин чрез консултанти, наети по проект „Общностен център за деца и 

семейства в риск- град Девин“ са предоставени консултации на 43 деца и родители 

от ромски произход. Консултантите, в услугата са: психолог, педиатър, юрист, 

гинеколог, акушерка, медицинска сестра, двама медиатори и двама социални 

работника. Предоставяните услуги са на деца от 0 до 3 г. и на деца от 3 до 7 г.  

Дейностите са насочени към интегриране на децата в детските градини. В дейността 

е включено подкрепа на семействата в грижата на децата, справяне със семейни 

проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално 

включване и реализация с оглед увеличаване на възможностите за социална 

интеграция на рисковите групи, чрез повишаване на родителския капацитет; 

развитие на различни социални умения у родителите; засилване на мотивацията 

сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране, адресиране на 

проблемите на насилието и неглижирането на деца. 

Консултантите подпомагаха родителите за изпълнение на родителските 

задължения и за създаването на подходяща среда за детето в съответствие с 

неговите потребности и за ползването на системата от услуги след раждането на 

детето. Дейността им бе насочена към повишаване на знанията и уменията на 

бъдещите родители относно процеса на раждането, нуждите на новороденото и 

подходяща семейна среда за отглеждане на детето. 

В Центъра за обществена подкрепа „Слънчо“, град Девин през 2018 

година са работили с 11 ромски семейства, които са индивидуални потребители в 

ЦОП. С тях са сключени договори за дългосрочна социална услуга / над шест 

месеца/. 

Договорите са за: 

 Подкрепа на детето - 7 семейства 

 Подкрепа и консултиране на семейство от общността - 11 семейства 

 Обучение в добро родителстване - 4 семейства/от тях 2 непълнолетни 

майки/ 

По дейност 1.1.3 В услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ - през 

2018 г. в община Девин чрез консултантите наети по проект „Общностен център за 

деца и семейства в риск-град Девин“ ежемесечно се предоставят консултации на 2 

деца от ромски произход и техните родители. Едно от децата е със зрителни 

затруднения, а другото е с интелектуални затруднения и езиково - говорни 

нарушения. И двете деца са интегрирани в детските градини. Екипът е разработил 

информационни и обучителни материали. 
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Приоритет област „Жилищни условия“ - през 2018 година не са 

извършвани дейности по този приоритет. 

Приоритетна област „Заетост“ 

По дейност мярка 1.1.1. „Осигуряване на достъп на ромите на пазара на 

труда до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост“. 

През 2018 година продължават да работят 2 лица от ромски произход в 

Общинско предприятие "БКС- дейности". 

По проект "Нов шанс за успех" в СУ "Христо Ботев" - гр. Девин бяха 

ограмотени 13 възрастни роми. Същите ще се дипломират през 2019 г. 

Приоритетна област „Върховенство на закона и недискриминация“ 

Задачи: 1.1. Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на 

полицейски служители в мултиетническа среда. 

По дейност 1.1.2. Съвместна работа на МКБППМН и РУ „Полиция“ - град 

Девин за превенция на агресията в училище и противообществените прояви - 

обхванати са 35 деца от ромски произход. 

Задача: 2.1. Съвместна дейност между Община Девин; РУ „Полиция“ - гр. 

Девин; МКБППМН; ЦОП "Слънчо"; ДСП отдел „ЗД“; училища и детски градини 

По дейност 2.1.1. Превантивна дейност чрез беседи, разпространяване на 

листовки, тематични срещи - опазване на обществения ред - в община Девин са 

проведени 2 мероприятия, в които са обхванати 25 деца от ромски произход. 
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OTЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ 

ПОЛИТИКИ НА РОМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ЗА 2018 Г. 
 

№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

Мерки към приоритетна област „Образование” 

1 

Гарантиране на 
равен достъп до 
качествено 
образование на 
децата и учениците в 
образователната 
система 

         

 

Задача: 
1.1. Десегрегация на 
ромските деца и 
ученици 
 

         

 

Дейност: 
1.1.1. Осъществяване 
на контрол върху 
детските градини и 
училищата за 
недопускане на 

Постоянна 2018 

Община 
Девин, 
МКБППМН, 
ЦОП 
„Слънчо” – 
гр. Девин,  

Не са 
необходими 

Подобряване 
дейностите 

на 
образовател

ните 
заведения за 

 

Равномерно 
разпределение 
на децата роми в 
училищни 
паралелки и 
групите в детски 

 
 
 



Приложение №1 към Решение №45 от 11.04.2019 г. 
 

№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

етнически обособени 
групи и паралелки 

ДСП Девин  
отдел „ЗД” 
 

идентифици
ране и 

подкрепа на 
дете в риск 

градини 

2 

Превенция на 
отпадане на 
ромските ученици от 
училище 

         

 

Задача:  
2.1. Осигуряване на 
обективни и надеждни 
инструменти в 
системата на 
предучилищното и 
училищното 
образование 
 

         

 Дейност: 
2.1. 1. Подобряване 
дейностите на 
образователните 
заведения за 
идентифициране и 

 
 
 

Постоянна  
 

 
 
 

2018 

Община 
Девин, 
училища и 
детски 
градини, 
МКБППМН, 

 
 

 
 

Ограничаван 
е броя на 

противообще
ствени 
прояви и 
агресията в 

 
Брой деца с 
обществен 
възпитател 

  
 

8 деца 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

подкрепа на дете в 
риск 
 

ЦОП 
„Слънчо“- 
гр. Девин,  
ДСП Девин 
отдел „ЗД“ 

 

училища 
 
 

 Дейност: 
2.1.2.Осигуряване на 
редовна посещаемост и 
задържане в 
училищата и детските 
градини, чрез осигурен 
транспорт от община 
Девин 

 
 
 

Постоянна 

 
 
 

2018 

 
 
 
Община 
Девин 

 
 
 
Община 
Девин 

 
 
 

Редовна 
посещаемост 

  
 
 

Брой пътуващи 
ученици 

  
 
 

98 

 

Задача: 
2.2.Осигуряване на 
условия за максимален 
обхват и ранна 
адаптация в системата 
на предучилищното 
образование 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

 

Дейност: 
2.2.1. Обхващане на 
децата в 
образователната 
система в услуга 
„Интеграция на децата 
в детските градини и 
предучилищните 
групи/класове“ 

         

3 

Повишаване 
квалификацията на 
педагогическите 
специалисти за 
взаимодействие в 
мултиетническа 
образователна среда 

         

 

Задача: 
3.1. Формиране на 
интеркултурна 
компетентност на 
директори, учители 
и други специалисти 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

 

Дейност: 
3.1.1. Квалификация 
на учители, директори 
и други педагогически 
специалисти за работа 
в мултикултурна среда 

         

Мерки към приоритетна област „Здравеопазване” 

1 

Подобряване на 
профилактичните 
дейности сред 
ромското население 

         

 

Задача: 1.1 
Осигуряване на 
качествени здравни 
услуги и превенция 
чрез предоставяне 
на услугите 

         

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Община 
Девин, 

консултанти 
по проект 

 
 

По проект 
„Общностен 
център за 
деца и 

семейства в 

 
 
 

Повишаване 
на здравната 
култура. 

Периодично 
провеждане 
на беседи от 
здравни 

специалисти. 
Разширяване 
обхвата на  

 
 
 

Брой 
прегледани/ 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

Дейности:  
1.1.1 Здравна 
консултация за деца 

 
Постоянна 

 
2018 

„Общностен 
център за 
деца и 

семейства в 
риск-  

гр. Девин“ 
 

риск-      
гр.Девин“ по 

ОП 
„развитие на 
човешките 
ресурси“ 

2014-2020 

Превантивни 
грижи за 
майчино и 
детско 

здравеопазв
ане 

дейности по  
ранна 

диагностика. 
Редовно 

наблюдение 
на здравния 
статус, 

физическото 
и 

психомоторно 
развитие на 
децата 

консултирани 
деца и техните 
семейства от 

ромски произход  
за 

установяване 
на здравен 
статус 

 
 

30  

 

 
 
 
 
1.1.2 Семейно 
консултиране и 
подкрепа 
 
 
 

Постоянна 2018 

 
Община  
Девин;  
консултанти 
 наети по  
проекта; 
 
 
 
ЦОП 

По 
проект 

„Общностен 
център за 
деца и 

семейства в 
риск-  

гр.Девин“ по 
ОП 

„Развитие на 
човешките 
ресурси“ 

 

Предоставени 
консултации 
на родители 
и деца от 
ромски 
произход 

 
 
 
 
 

Брой 
консултирани 
родители и 

техните деца от 
ромски произход 

 
 
 
 

Брой 
консултирани 

 

 
 
 

43 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

 „Слънчо“-  
гр.Девин; 
 
 
ДСП отдел 

„ЗД“ 
 
 
 

2014-2020 
 
 
 

Държавен  
бюджет 

 
 

 ромски 
семейства 

 
11 
 
 
 
 
 

 
1.1.3. Ранна 
интервенция на   
уврежданията  

Постоянна 2018 

Община 
Девин и  

консултанти 
наети по 
проект 

 

„По проект 
„Общностен 
център за 
деца и 

семейства в 
риск-        

гр.Девин“ 
по ОП 

„Развитие на 
човешките 
ресурси“ 

2014-2020 

 Предоставени 
консултации 

Брой 
консултирани 
родители и 

техните деца от 
ромски 
произход 

 2 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

Задача: 
1.2. Разработване и 
прилагане на 
програми за 
превенция на СПИН 
и „сексуално 
предавани 
инфекции“ 
(СПИ)„превенция на 
ХИВ“, чрез 
използване на 
национален и 
регионален опит 

         

Мерки към приоритетна област „Жилищни условия” 

1 

Подобряване на 
жилищните условия, 
включително и на 
прилежащата 
техническа 
инфраструктура 

         

 

Задача: 
1.1. Подобряване на 
жилищните условия 
в кварталите с 
ромско население 

         

 Дейности:          



Приложение №1 към Решение №45 от 11.04.2019 г. 
 

№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

1.1.1. Подобряване 
състоянието на 
жилищните условия 

    

Мерки към приоритетна област „Заетост” 

1 

Осигуряване на 
достъп на ромите до 
пазара на труда и до 
различни 
инструменти и 
инициативи за 
самостоятелна 
заетост 

         

 

Задача: 
1. 1. Повишаване на 
пригодността за 
заетост и 
квалификацията на 
безработни роми 

Постоянен 2018 Община 
Девин       

  
 
 
Дейности: 
1.1.1.„Осигуряване на 
достъп на ромите на 

 
 
 
 

 
 
 
 

Община 
Девин, 
Дирекция 
„Бюро по 
труда“- гр. 

  Ограмотяване 
на възрастни 
роми по 

проект „Нов 
шанс за 

 
 
 

 

 13 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

пазара на труда до 
различни инструменти 
и инициативи за 
самостоятелна заетост“ 
 

Постоянен 2018 Девин, СУ 
„Христо 
Ботев“, гр. 
Девин, ПГЕ 
„А.С. Попов" 
гр. Девин 

успех“  
 

Назначени 
лица от 
ромски 

произход в 
Общ.предпри
ятие "БКС-
дейности" 

 
 
2 

Мерки към приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“ 

1 

Утвърждаване на 
толерантни 
междуетнически 
отношения 
  

         

 

Задача: 
1.1.Повишаване 
на квалификацията  
за ефективна дейност
на полицейски  
служители в  
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

мултиетническа  
среда 

 Дейности: 
1.1.1. Превантивна 
робота на полицията и 
Общината, съвместно 
планиране, работни 
срещи в кварталите с 
ромско население 

         

 1.1.2 Съвместна 
работа на МКБППМН и 
РУ „Полиция“- гр. 
Девин за превенция на 
агресията в училище и 
противообществените 
прояви 

 
 
Постоянна 

 
 

2018 

Община 
Девин, 
МКБППМН 

Община 
Девин, 
МКБППМН 

 Проведени 
съвместни 
мероприятия 
на МКБППМН 

и РУ 
"Полиция" - 
гр. Девин 

Брой обхванати 
деца от ромски 
произход 

  
 

35 

 
2 

Подобряване на 
междуинституциона
лното 
сътрудничество 

         

 Задача: 
2.1. Съвместна 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

дейност между 
Община Девин; РУ 
„Полиция“- гр. Девин; 
МКБППМН; ЦОП  
„Слънчо“; ДСП отдел 
„ЗД“; училища и 
детски градини 

 Дейности: 
2.1.1. Превантивна 
дейност  чрез беседи, 
разпространяване на 
листовки,  тематични 
срещи  -  опазване на 
обществения ред 

 
 
Постоянна 

 
 

2018 

Община 
Девин 
МКБППМН  

  Проведени 
превантивни 
мероприятия 

Брой  
проведени 
мероприятия 

 2 
мероприяти

я 
обхванати 
25 деца от 
ромски 
произход 

Мерки към приоритетна област „Култура и медии” 

 
 
 
1 

Съхраняване,  
развитие и 
популяризиране на 
специфичната 
култура на ромите, 
като част от 
българската 
национална  култура 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

и създаване на 
условия за равен 
достъп до 
обществения 
културен живот на 
различни нива 

 Задача:  
1.1. Повишаване 
възможностите за 
духовно и културно 
израстване на 
ромската общност 

         

 Дейност:  
1.1.1. Организиране и 
провеждане на 
празници 

      
 

   



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 46 

от 11.04.2019 г. 

 

Вземане на Решение за поправка на Решение №25, взето с Протокол 

№3/28.02.2019 г. 

 

На основание чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс  

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Допуска поправка на т. 1 от Решение №25 от 28.02.2019 г. като в 

изречение второ думата „шахмат” се премахва. 

  

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

11.04.2019 г., Протокол №6, т. 8, ДЗО - 46/08.04.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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