
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 56 

от 18.05.2020 г. 

 

Избор на зам. председател/и на Общински съвет 

 

На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 14 във връзка с чл. 13 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и двата протокола на временната комисия за избор на 

заместник председател на Общински съвет Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Няма избран заместник председател.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2020 г., Протокол № 6, т. 1, ДЗО – 77/11.05.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 57 

от 18.05.2020 г. 

 

Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от  

м. ноември 2019 г. до м. декември 2019 г. 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

Общински съвет - Девин за периода от м. ноември 2019 г. до м. декември 2019 г.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2020 г., Протокол № 6, т. 2, ДЗО – 38/27.02.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение към Решение № 57 от 18.05.2020 г.

№ дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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. Няма развитие от предходното 
отчитане.

1

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

Проектът е одобрен със заповед на кмета на 
общината. Предстои подписване на 
окончателен договор.

Заповед № РД-09-272 
от 11.06.2019 г. 

1

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 окончателен договор. Договор № Д-267 от 
24.06.2019 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
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Приложение към Решение № 57 от 18.05.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 от предходно отчитане.

1

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 е обжалвана в съда. Няма 
окончателно решение на съда.

Заповед № РД-09-5 от 
03.01.2018 г. 

1

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

Представен е преработен проект, който е 
обявен на заинтересованите страни.   Чакат 
се становища от РИОСВ гр. Смолян и 
съгласуване на площадка от ОД 
"Земеделие", гр. Девин.

1

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

Не са представени становище от 
съответните институции - РИОСВ и Областна 
служба по земеделие за продължаване на 
процедурата.

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

Не може да се изясни собствеността на 
имота. Няма движение от предходно 
отчитане.

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 е върнат за преработка след 
получени възражения. Не е представен 
преработен проект.Няма движение от 
предходното отчитане.

1

2017 г.

2



Приложение към Решение № 57 от 18.05.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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 
и се предвиждат за база за отдих.

Не е представен все още проект за 
обявяване на заинтересуваните страни. 
Няма движение от преходното отчитане. 

1

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.

Не е представен все още проект за 
обявяване на заинтересуваните страни, 
няма движение от преходното отчитане. 

1

16 26.02.2018 г. Разглеждане на задание и издаване на 
разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за 
част от ПИ 73105.13.187 в местност „Краево”, 
землище с. Триград, община Девин

Проектът е върнат за преработка след 
подадено възражение, няма движение от 
преходното отчитане.

1

20 26.02.2018 г. Даване на разрешение за изработване на  ПУП - 
Парцеларен план за обект: „ Външно 
елзахранване” и „Противопожарно 
водоснабдяване”  на асфалтова база в УПИ I кв. 
1  по ПУП за местност „Добровсте”, землище 
Настан

Чакат се договори за учредяване на право 
на преминаване през чужди имоти за 
продължаване на процедурата по 
одобряване на проекта. Няма промяна от 
преходно отчитане.

1

61 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

Имотът има нов собственик и процедурата 
следва да е по негово искане. Няма 
промяна от преходно отчитане.

1

62 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.

Предстои издаване на заповед за 
одобряване на ПУП след представяне на 
скици проекти от СГКК гр. Смолян. Няма 
промяна от преходно отчитане.

1

64 30.05.2018 г. Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ 
за кв. 129, гр. Девин, кв.Настан

Предстои издаване на заповед за 
одобряване на ПУП след представяне на 
скици проекти от СГКК гр. Смолян. Няма 
промяна от преходно отчитане.

1

2018 г.

3



Приложение към Решение № 57 от 18.05.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
67 30.05.2018 г. Разпореждане с общински имот. В процес на изясняване е квадратурата на 

имота във връзка с допълнително 
установени обстоятелства. Няма движение 
от предходното отчитане.

1

82 29.06.2018 г. Отдаване под наем на Чавдар Асенов 
Бомбаширов от гр. Девин, община Девин, 
област Смолян, на земеделски земя от 
общински поземлен фонд - имот с 
идентификатор № 20465.86.62 намиращ се в 
землище, гр. Девин

Изготвен е договор за наем съгласно 
решението. Предстои подписване от 
наемателя. Няма промяна от предходно 
отчитане.

1

11 28.02.2019 г. Разпореждане с общински имот за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване а отдаване 
под наем на терен с площ 1 кв. м за поставяне 
на кафе-автомат.

В процес на изпълнение. 
Няма промяна от преходно отчитане.

1

15 28.02.2019 г. Отдаване под наем на Ангел Димитров Ангелов 
от гр. Девин, община Девин, област Смолян на 
земеделски земи от общински поземлен фонд - 
имоти с идентификатор № 20465.15.3, 
20465.15.11 намиращи се в землище гр. Девин.

Имотите са предоставени за ползване, 
предстои сключване на договор.

1

21 28.02.2019 г. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от 
Общинския поземлен фонд за общо и 
индивидуално ползване от собственици или 
ползватели на животновъдни обести с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на 
БАБХ за стопанската 2019 - 2020 г.

 Сключени са договори с животновъди за 
ползаване на определени имоти, предстои 
сключване на договори и за останалите 
имоти.

Договор № Д-503 от 
14.10.2019 г., 
Договори № Д-532 и № 
Д-533 от 23.10.2019 г., 
Договори № Д-535, Д-
536 и Д-537 от 
24.10.2019 г.  

1

28 28.03.2019 г. Отчет за изпълнение на годишната Програма за 
читалищната дейност за 2018 година и 
приемане на Програма за развитие на 
читалищната дейност в Община Девин за 2019 
година.

Предвидените в програмата мероприятия са 
изпълнени съобразно финансовите 
възможности на общинския бюджет.

1

29 28.03.2019 г. Приемане на Общински спортен календар на 
община Девин за 2019 г.

Предвидените в спортния календар 
мероприятия са изпълнени съобразно 
финансовите възможости на общинския 
бюджет.

1

2019 г.

4



Приложение към Решение № 57 от 18.05.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
40 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.

Има сключен предварителен договор. 
Влязъл е в сила ПУП. Очаква се сключване 
на окончателен договор. Няма промяна от 
предходно отчитане.

1

41 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.

Има сключен предварителен договор. 
Очаква се влизане в сила на ПУП, за да се 
сключи окончателен договор. Няма промяна 
от предходно отчитане.

1

44 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.

Разпоредителните действия с имотите са 
извършени - сключени са договори.

Договор № Д-563 от 
30.10.2019 г. и 
Договор Д-561 от 
28.10.2019 г.

1

47 15.04.2019 г. Даване на съгласие за ползване на 
краткосрочен кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за 
реализация на проект "Намаляване емисиите на 
парниковите газове, посредством внедряване 
на мерки за енергийна ефективност в Дом на 
културата, гр. Девин.

Искането за кредит ще бъде подадено при 
стартиране изпълнението на проекта

1

51 29.05.2019 г. Разглеждане работата на районна служба 
„Пожарна безопасност и защита на 
населението” гр. Девин през 2018 г. и 
предстоящи задачи за 2019 г.

В процес на изпълнение. 
Няма промяна от преходно отчитане.

1

56 29.05.2019 г. Предложение за безвъзмездно придобиване от 
община Девин на недвижим имот – публична 
държавна собственост, намиращ се в с. 
Триград, община Девин, обл. Смолян, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 
- 73105.501.347, ведно с построените сгради.

Няма движение по решението и промяна от 
предходно отчитане.

1

5



Приложение към Решение № 57 от 18.05.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
58 29.05.2019 г. Утвърждаване на променената транспортна 

схема за обществен превоз на пътници на 
община Девин

След влизане в сила на изменението с 
Решение № 80 от 24.07. 2019 г. на 
Приложение 1 -Транспортна схема на 
община Девин към Решение № 58 от 
29.05.2019 г. са отстранени автобусните 
линии Девин-София и Девин-Смолян. След 
съгласие на областния управител е сключен 
договор за възлагане на превози по линията 
Девин-Триград.           

Договор № Д-295 от 
31.07.2019 г.

1

63 29.05.2019 г. Приемане на Общинска програма за закрила на 
детето за периода 2019 - 2020 г. за Община 
Девин.

Предвидените в програмата мерки се 
изпълняват.

1

65 29.05.2019 г. Приемане на Отчет за изпълнение на Годишен 
план на дейностите за подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците в община 
Девин за 2018 г. и на Годишен план на 
дейностите за подкрепа за личностно развитие 
на децата и учениците в община Девин за 2019 
г.

Предвидените в Годишния план дейности за 
2019 г. са изпълнявани.

1

67 29.05.2019 г. Определяне на допълнителна мястостоянка за 
таксиметрови автомобили.

Предстои изготвяне на Заповед на кмета на 
община Девин за определяне на 
допълнителна местостоянка. Няма промяна 
от предходно отчитане.

1

73 20.06.2019 г. Даване на съгласие и одобряване на задание за 
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX - 307, 306, 
304 и УПИ XII - Озеленяване, трафопост и 
гаражи, кв. 12, с. Гьоврен, община Девин.

Издадена е заповед за допускане на 
изменението. Окомплектоват се 
докоментите за издаване на заповед за 
одобряване на проекта.

Заповед № РД-09-399 
от 22.08.2019 г.

1

84 24.07.2019 г Разглеждане на проект за промяна на ПУП- ПР 
за УПИ XIV, УПИ XII, УПИ XXIX и промяна на 
улична регулация от о.т. 550+12, през о.т. 549 
до .т. 548+5 в кв. 29 по плана на гр. Девин.

Издадена е заповед за допускане на 
изменението. Предстои поправка на 
проекта, след което ще бъде издадена 
заповед за одобряване на проекта.

Заповед № РД-09-504 
от 02.10.2019 г.

1

88 24.07.2019 г Разглеждане на проект за изменение на ПУП - 
ПРЗ за имот с идентификатор 73105.501.151, 
УПИ XVI и частична промяна на улична 
регулация в кв. 15 па плана на с. Триград.

Изменението е допуснато. Изготвена е 
заповед за одобряване на проекта от кмета 
на община Девин.

Заповед № РД-09-487 
от 24.09.2019 г. 
Заповед № РД-09-61 от 
03.02.2020 г.

1

95 24.07.2019 г Удължаване срока на договор № Д-353 / 
19.05.2017 година.

Предстои изготвяне и подписване на анекс 
съгласно решението.

1
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Приложение към Решение № 57 от 18.05.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100 24.07.2019 г Даване на съгласие за изработване на ПУП - 

ПУР, за промяна УПИ XVIII в кв. 9 по ПУП на гр. 
Девин отреждане на терен за детска площадка 
и промяна на част от ул. " Хан Аспарух", 
обособяване на нова улица, продължение на 
ул. "Хан Аспарух" по плана на гр. Девин, 
община Девин и одобряване на задание по чл. 
125 от ЗУТ.

Изменението е допуснато. Изготвена е 
заповед за одобряване на проекта от кмета 
на община Девин.

Заповед № РД-09-60 от 
03.02.2020 г.

1

102 24.07.2019 г Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПУР 
за промяна на част от ул. "Мурсалица" от о.т. 
1142, о.т. 1139 през о.т. 1138 до о.т. 1497 и 
промяна на границите на част от УПИ I За 
озеленяване и стопански сгради, кв. 137 и част 
от УПИ I за полуподземни гаражи по плана на 
гр. Девин, община Девин.

Изменението е допуснато. Изготвена е 
заповед за одобряване на проекта от кмета 
на община Девин.

Заповед № РД-09-121 
от 12.02.2020 г.

1

108 22.08.2019 г Разглеждане на проект за изменение на ПУП-
ПРЗ на УПИ IV, УПИ V, УПИ VI в кв. 36 по плана 
на гр. Девин.

Проектът е одобрен със запповед на кмета 
на общината.

Заповед 
№ РД-09-603 от
15.11.2019 г.

1

109 22.08.2019 г Вземане на решение за прекратяване дейността 
на "Медицински център 1 - Девин" ЕООД - гр. 
Девин, стартиране производство по ликвидация 
и избор на ликвидатор.

Подписан е договор с ликвидатора Страхил 
Лалов.

Договор № Д-14 от 
21.01.2020 г.

1

112 22.08.2019 г Разглеждане на проект за изменение на ПУП-
ПРЗ на УПИ I и терен за озеленяване в кв. 29 
/ПИ 73105.501.368 и ПИ 73105.501.369/ и 
частична промяна на улична регулация от о.т. 
193 през о.т. 194 до о.т. 195, с. Триград.

Проектът е в процедура по обявяване на 
заинтересованите страни. Няма промяна от 
предходно отчитане.

1

114 22.08.2019 г Разглеждане на предложение за изменение на 
ПУП-ПР за УПИ XIV - 777, кв. 16 по плана на гр. 
Девин.

Издадена е заповед за допускане на 
изменението. Проектът е върнат за 
преработка след забележки от ЕСУТ.

1

144 19.09.2019 г. Провеждане на публичен търг с явно наддаване 
за продажба на поземлени имоти с 
идентификатори 20465.502.1604 и 
20465.502.1605, участващи в УПИ XXXII, кв.72 - 
по плана на гр. Девин, община Девин, област 
Смолян.

Предстои изготвяне на тръжни документи за 
провеждане на търг. Няма промяна от 
предходно отчитане.

1
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Приложение към Решение № 57 от 18.05.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
148 19.09.2019 г. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПУР 

за промяна на част от улична регулация от 
о.т.584 до о.т. 586 на ул. "Кокиче", промяна на 
УПИ III. УПИ II и УПИ I в кв. 138 по ПУП на гр. 
Девин на ПУП - ПУР и одобряване на задание по 
чл. 125 от ЗУТ.

Издадена е заповед за допускане на 
изменението. Проектът е в процес на 
обявяване на заинтересованите страни. 
Няма промяна от предходно отчитане.

Заповед № РД-09-555 
от 24.10.2019 г.

1

151 19.09.2019 г. Управление на общински имот. Върнато е за ново обсъждане със Заповед 
№ АП -03-14-352 от 08.10.2019 г. на 
областния управител.  Прието е повторно с 
Решение № 157 от 17.10.2019 г. на 
общинския съвет. Предстои подготвяне на 
тръжни документи за провеждане на търг. 
Няма промяна от предходно отчитане.

1

160 17.10.2019 г. Даване на разрешение за изработване ПУП - 
ПРЗ за водовземане СОЗ пояс 1 /в ПИ - 006196 
по КВС/ пи 6.206 по КК/ - ДГФ, ПУП - ПП за 
водопровода свързващ извора до предприятие 
за бутилиране на изворна вода и ПУП - ПРЗ за 
изменение на УПИ II - терен за промишленост, 
кв. 21, с. Осиково.

Възложителят следва да представи проект 
за продължаване на процедурата, съгласно 
ЗУТ.  Няма промяна от предходно отчитане.

1

49 От тях: 0 10 0 38 0 1
Общ брой решения за изпълнение 

от общинската администрация:

8



Приложение към Решение № 57 от 18.05.2020 г.

№ дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 18.12.2019 г. Одобряване на общата численост и структурата 

на Общинска администрация Девин и звената 
към нея.

Върнато е за ново обсъждане със Заповед 
№ АП -03-14-9 от 13.01.2020 г. на 
областния управител. Отменено с Решение 
№ 1 от 27.01.2020 г.

1

6 18.12.2019 г. Определяне на нов представител на община 
Девин в Общото събрание и Управителния съвет 
на Сдружение с нестопанска цел "Местна 
инициативна рибарска група "ВИСОКИ 
ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак - Девин - Доспат.

Извършени са необходимите действия от 
кмета на общината за правилното и 
законосъобразно изпълнение и 
представителство в органите на 
сдружението. 

1

7 18.12.2019 г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР 
/ Подробен устройствен план - План за 
регулация/ за част от УПИ I - 171, 177, 174  в 
кв. 31, част от УПИ I -  Озеленяване и плевни и 
част от УПИ VI - Озеленяване и плевни в кв. 30, 
промяна на УР / Улична регулация/ от о.т. 145 
през о.т. 144, о.т. 143 до о.т. 142 и 
обособяване на ново УПИ III - 177, кв. 31 / в 
рамките на имот пл. № 177/ по плана на с. 
Гьоврен

Проектът е одобрен с решението. 1

8 18.12.2019 г. Искане за промяна разходването на част от 
определените средства по Решение № 
28/28.03.2019 г. на Общински съвет - Девин и 
Договор № Д-218 от 18.04.2019 г., сключен 
между Община Девин и Народно читалище 
"Назъм Хикмет - 1948", с. Грохотно.

Изплатени са разходи на Народно читалище 
"Назъм Хикмет - 1948", с. Грохотно 
съгласно решението.

1

10 18.12.2019 г. Одобряване на проект за ПУП - Парцеларен 
план за изграждане на обект "Реконструкция на 
рибен проход на МВЕЦ "Гашня - 2003", в м. 
"Гашня", с. Селча, община Девин.

Проектът е одобрен с решението. 1
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Приложение към Решение № 57 от 18.05.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 18.12.2019 г. Определяне на размера на основните месечни 

заплати на кмета на общината и кметовете на 
кметства в община Девин.

Подписани са допълнителни споразумения с 
кметовете на населените места, в които са 
определени новите размери на основни 
месечни заплати, съгласно решението.

1

12 18.12.2019 г. Промяна на предназначението на имоти 
общинска собственост от земеделска територия 
в горска територия.

Преписката е внесена в РДГ, подготвят се 
допълнителни документи. Има двумесечен 
срок за одобрение от Министерството на 
земеделието и горите.

1

13 18.12.2019 г. Предложение за актуализация на бюджета на 
община Девин за 2019 година.

Извършена е актуализация на бюджета на 
община Девин за 2019 г. съгласно 
решението.

1

14 18.12.2019 г. Приемане на План - сметка за необходимите 
средства по дейност "Сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите 
отпадъци, поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване" за 2020 г. 
и определяне размера на такса "Битови 
отпадъци" за 2020 г. на територията на Община 
Девин.

Прилагат се приетите размери за такса 
битови отпадъци.

1

18 18.12.2019 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект "Общностен център за 
деца и семейства в риск - гр. Девин."

Средствата ще бъдат възстановени в 
определения срок.

1

19 18.12.2019 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект "Въвеждане на 
енергоефективни мерки на жилищни сгради на 
територията на град Девин."

Средствата са възстановени на 18.12.2019 
г.

1

20 18.12.2019 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект "Осигуряване на топъл 
обяд в община Девин."

Средствата са възстановени на 18.12.2019 
г.

1

21 18.12.2019 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект "Обучения и заетост".

Средствата са възстановени на 18.12.2019 
г. и 23.12.2019 г.

1

22 18.12.2019 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект "Обучения и заетост за 
младите хора".

Средствата са възстановени на 23.12.2019 
г.

1

23 18.12.2019 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект "Обучения и заетост за 
младите хора".

Средствата са възстановени на 18.12.2019 
г.

1

24 18.12.2019 г. Ползване на временен безлихвен заем за 
реализация на проект "Обучения и заетост".

Средствата са възстановени на 18.12.2019 
г. и 07.02.2020 г.

1
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Приложение към Решение № 57 от 18.05.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25 18.12.2019 г. Ползване на временен безлихвен заем за 

реализация на проект "Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания в община 
Девин и община Доспат, договор № 
BG05M9OP001-2.040-0097-C01. Осъществява се 
с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси" 
2014-2020, съфинансиран от Еврапейския 
социален фонд

Средствата ще бъдат възстановени в 
определения срок.

1

29 18.12.2019 г. Одобряване на задание и разрешаване 
изработване на проект за ПУП-ПП за обект: 
"Съществуващ водопровод, собственост на 
"Михалково" АД с начало новопроектирана 
шахта на "Михалково" АД в ПИ 48547.44.9 по 
КК /стар номер по КВС 000625/ и край ПИ 
48547.149.4 по КК /стар номер по КВС 149004/, 
с. Михалково, община Девин, област Смолян.

Проектът е обявен в ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 
г.

1

30 18.12.2019 г. Одобряване на задание и разрешаване 
изработване на проект за ПУП-ПП за обект: 
"Съществуващ ведомствен водопровод 
собственост на община Девин, с начало КЕИ 
"Персенк-1" и "Персенк-2", находящи се в ПИ 
48547.138.6 по КК на с. Михалково, община 
Девин, област Смолян / стар номер на имота по 
КВС 000299/ и край в ПИ 48547.44.9 по КК на 
с. Михалково, община Девин, област Смолян 
/стар номер на имота по КВС 000625/.

Проектът е обявен в ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 
г.

1

31 18.12.2019 г. Одобряване на задание и разрешаване 
изработване на проект за ПУП-ПП за обект: 
Новопроектиран водопровод на "Михалково" АД 
с начало КЕИ "Персенк - 1", "ПЕРСЕНК-2", 
Персенк-3 и Персенк - 4 находящи се в ПИ 
48547.138.6 по КК на с. Михалково, община 
Девин, област Смолян /стар номер на имота по 
КВС 000299/ и край в новопроектирана 
разпределителна шахта, находяща се в ПИ 
48547.44.9 по КК на с. Михалкова, община 
Девин, област Смолян /стар номер на имота по 
КВС 000625/.

Проектът е обявен в ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 
г.

1
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Приложение към Решение № 57 от 18.05.2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
32 30.12.2019 г. Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на 
община Девин.

Наредбата е  публикувана и се изпълнява. 1

21 От тях: 0 14 0 6 0 1
Общ брой решения за изпълнение 

от общинската администрация:

12



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 58 

от 18.05.2020 г. 

 

Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 

от управлението и по видове и категории 

 

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

местната администрация, чл. 5, ал. 2, от Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

управлението по видове и категории за 2019 год. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2020 г., Протокол № 6, т. 3, ДЗО – 42/11.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 59 

от 18.05.2020 г. 

 

Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-296 и промяна на 

уличната регулация от о.т. 84 към тупикова улица в кв. 8, с. Брезе 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, 

чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-296 и промяна на уличната 

регулация от о.т. 84 към тупикова улица в кв. 8, с. Брезе. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2020 г., Протокол № 6, т. 4, ДЗО – 43/11.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 18.05.2020 г. 

 

Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Девин за периода 2020 - 2022 г. в 

съответствие с приетата с Решение № 136 от 14.03.2019 г. на Министерски 

съвет Национална програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета 

 

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

местната администрация и във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на 

животните, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на Община Девин за периода 2020 - 2022 г.” 

 

2. Задължава кмета на общината ежегодно в срок до 31 март да внася пред 

Общинския съвет отчет за изпълнение на програмата за предходната година.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2020 г., Протокол № 6, т. 5, ДЗО – 44/11.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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Глава първа. Въведение 

Разработването и приемането на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това че, проблемът 

с безстопанствените кучета на територията на Община Девин е значим за обществеността и 

има многостранни измерения – здравни, социално-битови, икономически и екологични. 

Овладяването на популацията на безстопанствените кучета е научно обосновано 

регулиране, което позволява осъществяване на контрол и свеждане на броя им до минимум.  

Причините за наличието на безстопанствени кучета са от различен характер. 

Популацията на безстопанствените кучета се формира от изоставени, изгубени, родени на 

улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор. Безстопанствените 

кучета създават дискомфорт, провокиран от шума и предизвикват страх сред гражданите, 

водят до рискове, създавайки опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, 

нападения, ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия, замърсяване на 

околната среда. Друг аспект на проблема с безстопанствените кучета е тяхното недобро 

физиологично състояние, в резултат на болести, глад, студ, недостатъчна грижа и нехуманно 

отношение към тях. 

За да се решава проблема с безстопанствените кучета и рисковете, които крие той, е 

необходимо да се повиши контролът върху спазване на задълженията при отглеждането на 

домашни кучета, да се насърчават процесите на отговорно отглеждане на кучетата и тяхната 

кастрация. Необходимо е да се полагат адекватни грижи от собствениците на домашни 

кучета за издаване на паспорт от ветеринарен лекар, ваксинация, обезпаразитяване, 

регистрация чрез микрочип и въвеждане на данните в Интегрираната информационна 

система на Българската агенция по безопасност на храните. Необходимо е и 

осъществяването на контрол върху търговията и развъдната дейност с кучета. 

 Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 

на територията на Република България въвежда интегриран, цялостен, дългосрочен подход 

на национално ниво, целящ управление на съществуващите популации от безстопанствени 

животни. Съгласно чл.40а, ал.1 от Закона за защита на животните(ЗЗЖ) програмата се 

основава на следните принципи: 

- постигане на здравословна среда за гражданите на Република България и 

подобряване хуманното отношение към животните; 

- управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по ефективен 

начин чрез масова кастрация. 

 В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на животните и Националната 

програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България е вменено общините да разработват и прилагат Общински програми за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета. 
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 Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Девин и план за действие е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал.3 

от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и разпоредбите на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), както и изискванията, поставени на България и 

останалите страни, членки на Европейския съюз, по отношение на грижата и хуманното 

отношение към животните. 

 Програмата се основава на принципите, заложени в Закона за защита на животните, 

във връзка с Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Република България.  

 Успехът на програмата за овладяване популацията на бездомни кучета е в прилагане 

на комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, ветеринарните специалисти, 

природозащитните организации, и гражданите са насочени в една обща посока – намиране 

на хуманно и съвременно решение на проблема. 

Глава втора. Цел и задачи на програмата 

 Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и план за 

действие на територията на община Девин, за периода 2020 - 2022 г., цели постигане на 

здравословна среда за гражданите, установяване на дългосрочни и ефективни мерки, които 

ще доведат до овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

общината, в съответствие с §1, т.12 от Закона за защита на животните и с хуманно 

отношение към животните.   

  Задачите на програмата са следните: 

1. Анализиране и набелязване на мерки за отстраняване на причините, водещи до 

възникване и увеличаване на популацията от безстопанствени кучета на територията на 

общината; 

2. Идентификация и регистрация на безстопанствените и домашните кучета; 

3. Кастрация на безстопанствените кучета (поетапно редуциране на техния брой чрез 

провеждане на кастрационни кампании); 

4. Стимулиране на кастрацията на домашни кучета; 

5. Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета; 

6. Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането на 

домашни кучета; 

7. Засилване на обществения контрол и контрола на при овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на общината. 

Глава трета. Анализ на състоянието и динамика на популацията на 

безстопанствените кучета 

Въз основа на дейностите по изпълнение на досегашната програма за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин са дефинирани 

населените места, в които проблемът с безстопанствените кучета се задълбочава и 

популацията нараства. Такива са селата Брезе, Лясково, Беден, и Триград, а в града са кв. 
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Настан, Забрал и Саята. Основната причина за наличието на безстопанствени кучета е 

недостатъчният контрол върху популацията на домашните кучета, която е пряко свързана с 

увеличаване на броя на домашните кучета и липсата на контрол за тяхното размножаване, 

както и изоставянето им от страна на собствениците. Констатирана е недобра 

информираност на гражданите от ползите от кастрация на домашните любимци. 

Съществуването на безстопанствени кучета в дадено населено място се благоприятства също 

от хранителен ресурс, вода и подслон. Установени са редица случаи на хранене на животни 

с необработена храна, включително сурово месо и остатъци, което е допълнителна 

предпоставка за пренос на заразни болести и агресивно поведение на животните. Създава се 

дискомфорт на гражданите и съществува риск за хората, тъй като безстопанствените кучета 

са преносители на болести, опасни за човека – бяс, кучешка тения, бруцелоза, микроспория 

и др.  

 Във връзка с динамиката на популацията на безстопанствените кучета в 

Националната програма за овладяване на популацията от безстопанствени кучета е 

предвидено преброяване на територията на всяка община. Преброяването следва да се 

извършва веднъж на всеки две години в периода юни-септември и да започва с уведомление 

от министъра на земеделието, храните и горите със заложен в него срок. При преброяването 

трябва се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на 

собственик по методика, подробно разписана в Националната програма. Преброяването 

завършва със съставянето на протокол, който се изпраща в съответната община и Областна 

дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).  

 В изпълнение на Общинската програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета за периода 2017 година до м.септември 2019 година са 

обработени 130 кучета. От тях през временния приют са преминали 60 кучета. Към 

м.септември 2019 г. настанените са 160 на брой. От временния приют за безстопанствени 

животни - гр. Девин за съшия период са осиновени 13 кучета, а пуснати по места след 

залавяне, кастрация и обезпаразитяване  57. 

Глава четвърта. Методология и мерки за овладяване и контрол на 

популацията на безстопанствените кучета.  

Методология 

 Успешната практика налага прилагането на регламентирания от Закона за защита на 

животните метод за кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях 

места до блокиране на раждаемостта - ограничаване капацитета на средата само със 

стерилни животни. 

Съгласно препоръките на Световната здравна организация, масова кастрация, 

ваксинация срещу бяс, обезпаразитяване и връщане по местата на залавяне на 

обработените животни, са единственият ефективен начин за намаляване на 

възпроизводството на безстопанствените кучета. Във връзка с това Общинската програма 

предвижда прилагане на кастрация на такъв брой животни, който ще доведе до постигане на 
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ниво не по-ниско от 50% кастрирани животни от общата популация на безстопанствени 

кучета в общината.  

Кастрирането на кучетата има и своите здравни и социални предимства - предпазва 

животните от редица заболявания, в т.ч. и от злокачествени тумори, мастити, полови 

инфекции, с което се удължава продължителността на живота им; успокоява животното и 

прави характера му по-социален; предпазва мъжките животни от бягство, изгубване и 

нежелани травми. Действащото законодателство от своя страна насърчава кастрацията на 

домашните кучета като техните собственици са освободени от „такса за притежаване на 

куче”, съгласно разпоредбите на чл. 175, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗВМД.  

Кучетата достигат полова зрялост на ранна възраст, бързо се възпроизвеждат и броят 

им нараства за кратко време. В случай, че се подходи с отстраняване на безстопанствените 

кучета и прибирането им в общинския приют се наблюдава временно освобождаване на 

терени, които постепенно се населват и запълват от мигриращи животни. В резултат на това 

този метод е неефективен и предизвиква непрекъснат цикличен процес. За разлика от него, 

прилагането на метода „кастрирай и върни”, при който кучетата се връщат по места, не се 

наблюдава този ефект, тъй като средата се запълва с вече кастрирани животни и се блокира 

раждаемостта. Този метод ще позволи по-лесното преброяване на животните. 

Подходът за овладяване популацията на безстопанствените кучета, заложен в ЗЗЖ, 

включва тяхното залавяне, кастрация и връщане по местата на местообитанието им, чиято 

цел е да спре цикличния процес по запълване на освободените места. Кастрирането на 

кучетата и връщането им по местата, от които са заловени няма да позволи освобождаване 

на ниши, защото ще са запълнени с животни, които не се възпроизвеждат, т.е. ще се 

блокира раждаемостта.  

Акциите по залавяне на безстопанствени кучета се осъществяват от екип към  

временния приют за безстопанствени животни - гр.Девин, съблюдаващ правилата за  защита 

и хуманно отношение към животните. След залавяне, безстопанствените кучета се 

транспортират до приюта, съгласно изискванията на Закона за защита на животните. 

Управителят на приюта предприема незабавни мерки за установяване на данни за 

наличие или липса на регистрация на кучето, съгласно изискванията на чл.174, ал.2 от 

ЗВМД. В случай на налична регистрация се уведомява собственика на кучето. При неявяване 

на собственика в 7-дневен срок от уведомяването, кучето се предоставя на нов собственик. 

Неосиновените и заловените кучета с липса на регистрация се кастрират, маркират, 

обезпаразитяват, и се ваксинират срещу бяс. Ветеринарномедицинските дейности се 

извършват от ветеринарен лекар, осъществяващ практика в регистрирана 

ветеринарномедицинска амбулатория, съгласно чл. 40 в от ЗЗЖ и чл. 6, ал. 3 и 4 от Наредба 

№ 42 от 2008 за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и обемът на 

ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва от тях. Управителят на 

приюта вписва кучетата в регистър. 
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За извършване на горепосочените дейности, управителят на приюта предоставя 

безстопанствените кучета във ветеринарната амбулатория с приемо-предавателен протокол. 

Протоколът се издава в три екземпляра - един за приюта, един за амбулаторията и един за 

съответната община и в него се вписват датата и броя на безстопанствените кучета.  

Ветеринарният лекар удостоверява извършените дейности по кастрация, маркиране, 

обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс чрез водене на дневник и в началото на всеки 

месец представя отчет до кмета, включващ брой животни и данни за всяко куче - възраст, 

външни белези, пол, килограми, номер на микрочип и паспорт, дати на кастрация и 

поставени ваксини, обезпаразитяване, въвеждане във Националната информационна 

система за регистрация, идентификация, проследяване на движенията и контрол на 

здравния статус на животните (ВетИС). 

След извършване на горепосочените дейности във ветеринарна амбулатория извън 

приюта, безстопанствените кучета се връщат в приюта и се предприемат действия за 

намиране на собственик. В случай, че в 7-дневен срок от връщането им в приюта не се 

осигури собственик, кучето се връща на мястото, от което е взето. В случаите на чл. 48 от 

ЗЗЖ или при болни и нуждаещи се от продължително лечение кучета, същите се оставят в 

приюта. Евтаназия на безстопанствени кучета се допуска при условията на чл. 179, ал. 3, т. 

1, 2 и 4 от ЗВМД след поставяне на диагноза при клиничен преглед и изследвания.  

 За върнатите по места кучета, граждани и организации за защита на животните могат 

да заявят желание за поемане на грижите за тях. В тези случаи те се задължават да 

изпълняват изискванията на чл.49 и чл.50 от ЗЗЖ, т. е. да обезпаразитяват на всеки три 

месеца и да реваксинират срещу бяс върнатите по места кучета, за които поемат грижи и 

отговорност. Задължават се ежегодно да заверяват паспорта на кучето в общинската 

администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации, и да вземат мерки за 

предотвратяване на агресивното поведение на кучетата към хора или животни. 

 При липса на граждани и организации за защита на животните, заявили желание за 

поемане на грижите за тях, върнатите по места кучета са под контрола и грижите на 

общинския приют. 

Мерки 

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане 

по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета. 

2. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета. 

3. Задомяване/осиновяване на безстопанствени кучета. 

4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета. 

5. Регистрация на домашните кучета. 

6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета. 

7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета. 

8. Кампании за подобряване на чистотата на градската среда. 
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Глава пета. Изисквания за ръководство, координация, контрол и изпълнение на 

програмата 

1. Ръководство 

Кметът на общината ръководи изпълнението на програмата и планът по чл.40, ал.3 и 

ал.4 от ЗЗЖ. 

2. Координация  

На местно ниво координацията се осъществява чрез взаимодействие между Кмета на 

общината, Областната дирекция по безопасност на храните, областната колегия към 

Българския ветеринарен съюз и Организация за защита на животните.  

На национално ниво координирането е чрез взаимодействие между Министерството на 

земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните, 

Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, Национално сдружение на 

общините в Република България, Български ветеринарен съюз и Организации за защита на 

животните. 

3. Контрол по изпълнението 

Контролът по изпълнение на Общинската програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Девин и планът по чл.40 ал.3 от ЗЗЖ се 

осъществява от министъра на земеделието, храните и горите чрез БАБХ. 

4. Участници в програмата 

• Общински съвет  

1. Предвижда средства за изпълнение на програмата, както и средства за последващ 

контрол; 

2. При заседания на Постоянните комисии към Общински съвет - Девин, по въпроси 

касаещи програмата, може да се включат представители на ОДБХ и НПО;  

3. Ежегодна актуализация на Програмата и съответния бюджет, въз основа на годишния 

отчет на кмета.  

• Общинска администрация/Общински инспекторат  

1. Поддържа регистър на кучетата-компаньони по чл.174 от ЗВМД и регистър по чл.54 

от ЗЗЖ;  

2. Организира дейностите по изпълнение на Програмата;  

3. Осигурява контрол за спазване хуманното отношение към животните съгласно 

изискванията на ЗЗЖ; 

4. Разглежда жалби и сигнали, свързани с кучета - компаньони и бездомни кучета;  

5. Извършва проверка на сигналите и жалбите с цел разрешаването на проблемите, 

потвърдени от проверките на постъпилите жалби и сигнали;  

6. Организира и провежда кампании за намиране собственици на кучета, за хуманно 

отношение към животните и популяризиране на Програмата за намаляване на популацията.  

• Общински приют за безстопанствени животни - гр.Девин 

Извършва всички мероприятия за намаляване на популацията от безстопанствени кучета. 
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• Организации за защита на животните 

1. Съдействат на общината чрез свои представители за изпълнение на мерките в 

програмата;  

2. Информират се за постъпилите жалби и сигнали, свързани с кучета - компаньони и 

бездомни кучета; 

3. Участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите 

жалби и сигнали от граждани;  

4. Организират и провеждат кампании за намиране собственици на кучета.  

5. Участват в съвместни кампании за намиране собственици на кучета, за хуманно 

отношение към животните и популяризиране на Програмата за намаляване на популацията.  

5. Нормативна база 

− Закон за защита на животните; 

− Закон за ветеринарномедицинската дейност; 

− Становище на Световната здравна организация; 

− Европейската конвенция за защита на животните; 

− Международна практика; 

− Наредби, издадени от Министерството на земеделието и горите; 

− Наредба №1 за спазване на обществения ред в община Девин; 

− Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси на 

територията на Община Девин.  

6. Финансиране 

Източниците на финансиране и обезпечаване на Програмата за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Девин, съгласно чл. 40 

б от ЗЗЖ са от: 

 1. държавния бюджет; 

 2. общинския бюджет;  

 3. дарения от физически и юридически лица; 

 4. международни програми и проекти. 

Глава шеста. Изисквания за управление и оценка на програмата, докладване 

и отчетност, уведомяване на обществеността 

1. Управление и оценка на програмата 

Изпълнението на Общинската програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Девин и планът за действие по чл.40, 

ал.3 от Закона за  защита на животните се управлява от  Кмета на общината. 

Оценката за изпълнение на общинската програма се извършва на базата на прилагане 

на мерките и постигането на заложените задачи. Оценката се реализира с оглед постигане 

на ефективност и ефикасност от изпълнението на Програмата. 

Управлението включва наблюдение на изпълнението на заложените цели и задачи в 

Програмата, организацията и методите на изпълнение, прилагани за намаляване 
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популацията на безстопанствените кучета. В процеса на наблюдение се допуска участие на 

организация за защита на животните, като се спазва принципа за партньорство, публичност 

и прозрачност.  

Оценката и наблюдението ще дадат възможност да се анализират постигнатите 

резултати, както и да се предприемат при необходимост коригиращи действия. 

2. Докладване и отчетност 

а) Служителите, отговорни за изпълнение на Програмата ежегодно до м.февруари 

внасят отчет до кмета на община Девин. Отчетът включва и анализ на постигната 

ефективност и може да съдържа препоръки за подобряване изпълнението на Общинската 

програма; 

б) Кметът на общината, ежегодно до 1 март внася отчет за изпълнението на Програмата 

до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, чрез 

съответната Областна дирекция по безопасност на храните.  

3. Уведомяване на обществеността 

Приетата общинска програма и планът по чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните 

се публикува на интернет страница на община Девин. При всяко изменение и допълнение, 

информацията следва да се актуализира.  

Глава седма. Очаквани резултати 

С прилагането на Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Девин се очакват следните резултати: 

1. Повишаване безопасността на градската среда; 

2. Значително намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на 

контрол върху тяхната популация на територията на общината; 

3. Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от 

безстопанствените кучета; 

4. Увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при 

отглеждане на домашни  кучета. 

Глава осма. Мониторинг чрез индикатори за изпълнение 

Мониторингът ще бъде осъществяван по следните индикатори за изпълнение: 

1. Брой на безстопанствени кучета, както следва:  

- заловени; 

- идентифицирани; 

- кастрирани;  

- ваксинирани; 

- обезпаразитени; 

- настанени в приюта; 

- върнати по места; 

- осиновени; 

- евтаназирани; 
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- умрели. 

2. Брой на домашни кучета, както следва: 

- регистрирани; 

- кастрирани.  

3. Брой извършени проверки и: 

- подадени сигнали, молби и жалби; 

- констатирани нарушения; 

- дадени предписания; 

- съставени актове за установяване на административни нарушения и наказателни 

постановления. 

Глава девета. Коригиращи действия при констатиране на несъответствия при 

изпълнение на програмата. 

Настоящата Общинска програма се изготвя в изпълнение на Националната програма, 

която въвежда единен подход за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на цялата страна. В случай, че се констатират несъответствия на общинската 

програма с Националната програма, следва да се предприемат от Кмета на общината 

коригиращи действия.  

Предприемането на коригиращи действия възниква с откриването на свързан с 

изпълнението на общинската програма проблем и включва вземане на мерки за 

отстраняване и предотвратяване на повторно проявление. 

Прилагането на коригиращите действия включва:  

‐ установяване на несъответствие и анализ на причините, довели до него; 

‐ предложение за коригиращо действие и вземане на решение за прилагането му; 

‐ предприемане на коригиращото действие и оценка на ефективността му.  

Глава десета. Други мерки и дейности 

Във връзка с овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Девин може да се организират информационни кампании, съвместно с областната 

дирекция по безопасност на храните, областната колегия към Български ветеринарен съюз и 

неправителствените организации за защита на животните, както и общинския приют да 

популяризира проблема с безстопанствените кучета и да активизира обществеността за 

намиране на постоянен дом на безстопанствените кучета. 

 Информационните кампании, съвместно с другите институции се извършват чрез 

разпространение на дипляни, брошури, видео клипове, публикуване на информация в 

печатни и електронни медии.  

 Кампаниите на приюта могат да са насочени към образователни теми, включително за 

рисковете и предпазването от ехинококоза, към насърчаване на кастрацията и осиновяване 

на безстопанствени кучета и други дейности в приюта, които се отразяват чрез публикации в 

медиите и на интернет страницата на Община Девин.  
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Глава единадесета. План за действие към програмата 

№ Действия Изпълнители Срок 
Източници за 

финансиране  
Очакван ефект 

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране, маркиране и връщане на животните по местата на залавянето им 

1.1 Осигуряване на условия за 

обработка на 

безстопанствени и домашни 

кучета 

Община Девин, 

Ветеринарни 

специалисти 

2020-2022г. 

общински бюджет, 

дарения, 

проекти 

Възможност за обработка на кучета – 

безстопанствени и домашни на 

територията на община Девин. 

1.2 

Организиране на съвместни 

проекти и кампании по 

кастрация, обезпаразитяване, 

маркиране и други на 

безстопанствени кучета 

ОДБХ-Смолян, 

Община Девин, 

Ветеринарни 

специалисти, 

Организация за 

защита на 

животните 

ежегодно 

Държавен бюджет, 

общински бюджет, 

дарения, 

проекти 

Масово извършваните мероприятия по 

кастрация на безстопанствени кучета 

допринася за по-бързото и сигурно 

овладяване на популацията на уличните 

кучета на дадена територия, а бързото 

им връщане по местата на залавянето 

им гарантира недопускането на други, 

необработени кучета в ареала.  

1.3 

Информационни кампании 

Медии, 

Ветеринарни 

специалисти, 

Организация за 

защита на 

животните 

постоянен  

Популяризиране действията по 

проблематиката, предприемани от 

страна на местната власт и партньорите 

й по програмата. Запознаване на 

населението с полезна информация за 

нормативните изисквания, информация 

за болести пренасяни от животните, 

начини за предотвратяване 
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№ Действия Изпълнители Срок 
Източници за 

финансиране  
Очакван ефект 

разпространението на зарази и пр. 

1.4 
Преброяване на 

безстопанствените кучета на 

територията на Община 

Девин. 

Община Девин; 

Кметства и кметски 

наместничества 

времеви период, 

съгласно 

Националната 

програма 

общински бюджет, 

дарения 

Възможност за точна преценка 

промяната в популацията на 

безстопанствените кучета като критерий 

за успеваемост на мерките по 

програмата.  

2. Регистрация на домашните кучета и контрол върху размножаването им, с цел блокиране на притока от дома към улицата. 

2.1 

Обособяване на места за 

свободно разхождане на 

домашни животни 

Община Девин постоянен 
общински бюджет; 

европейски фондове 

Изпълнение на нормативно изискване 

към кметовете на общини да осигурят 

маркирани и обособени обществени 

места за разхождане на домашни 

кучета.  

Осигуряване на добри условия за 

свободно разхождане на домашните 

кучета, без с това да се нарушава 

спокойствието и комфорта на 

останалите граждани.  

2.2 Разширяване 

функционалността на 

регистъра за 

административна регистрация 

на домашни кучета.  

Община Девин 2020-2022 г. общински бюджет  

Подобряване обслужването на граждани 

– собственици на домашни кучета при 

административната регистрация на 

животните. Повишаване събираемостта 

от таксата за притежаване на домашно 
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№ Действия Изпълнители Срок 
Източници за 

финансиране  
Очакван ефект 

куче.  

 

2.3 
Организиране на сигурна 

система за навременно 

подаване и получаване на 

информация за ветеринарна 

регистрация на домашните 

кучета  

ОДБХ, 

Община Девин 
постоянен  

Изпълнение на нормативно изискване 

към ветеринарните лекари за 

предоставяне на тази информация. 

Събраната информация би дала ясна 

картина за реалния брой домашни 

кучета, отглеждани на територията на 

Община Девин.  

2.4 

Актуализиране на местната 

нормативна уредба, съгласно 

действащото 

законодателство.  

Общински съвет, 

Община Девин, 

ОДБХ, 

Организация за 

защита на 

животните 

при 

необходимост 
 

Навременно адаптиране на местната 

нормативна уредба към промените в 

националното законодателство.  

2.5 Предписания и санкции за 

собственици, незаплатили 

„такса за притежаване на 

куче” и нарушаващи 

общинските наредби за 

притежаване и отглеждане на 

куче.  

 

Община Девин 
постоянен  

Повишаване гражданската активност и 

отговорност при спазване на 

нормативните изисквания към 

собствениците на домашни кучета  



Приложение към Решение № 60 от 18.05.2020 г. 
 

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета  на територията на  Община Девин 2020 – 2022 г. 
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№ Действия Изпълнители Срок 
Източници за 

финансиране  
Очакван ефект 

2.6 

Предписания и санкции за 

нарушения на законовите 

разпоредби от собственици 

или осиновители на кучета. 

Община Девин постоянен  

Повишаване гражданската отговорност 

при спазване на нормативните 

изисквания за  домашни кучета 

2.7 

Организиране и провеждане 

на съвместни проекти и 

кампании по кастрация, 

обезпаразитяване, маркиране 

и пр. на домашни кучета.  

ОДБХ, 

ветеринарни 

специалисти, 

Община Девин, 

Организация за 

защита на 

животните 

ежегодно  

Стимулиране собствениците на домашни 

кучета да ограничат раждаемостта на 

своите животни и създаване на 

нежелано потомство.  

2.8 Информационни кампании  

Община Девин, 

медии, 

ветеринарни 

специалисти, 

Организация за 

защита на 

животните 

постоянен 

общински бюджет, 

дарения, 

проекти 

Популяризиране действията по 

проблематиката, предприемани от 

страна на местната власт и партньорите 

й по програмата. Запознаване на 

населението с полезна информация за 

нормативните изисквания, информация 

за болести пренасяни от животните, 

начини за предотвратяване 

разпространението на зарази и пр. 

 
Приета с Решение № 60 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет гр. Девин, проведено на 18.05.2020 г.  



 

 
 
 

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 18.05.2020 г. 

 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено  

право на пристрояване 

 

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

местната администрация, чл. 38, ал. 2 от Закона на общинската собственост и чл. 37 

ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

изграждане на пристройка на един етаж, с площ от 50 кв.м., към съществуваща 

жилищна сграда, с идентификатор 20465.502.184.1, на три етажа, със застроена площ 

80 кв.м. с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, разположена в 

общински недвижим имот, УПИ ХХIХ, кв. 55, с кадастрален номер 20465.502.184 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

90/18.12.2009г. на ИД на АГКК – Смолян, с адрес: гр. Девин, общ. Девин, обл. 

Смолян, ул. ”Горица” № 27, целия с площ 561 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. 

АОС № 2674/01.10.2019 г. с данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване 

на акта е 3646.50 лв. Отстъпено право на пристрояване върху недвижим имот 

собственост на Община Девин се отстъпва за сумата от 325.00 лв. без ДДС съгласно 

данъчната оценка на имота, отнесена към застроената площ на пристройката. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Девин, да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2020 г., Протокол № 6, т. 6, ДЗО – 48/18.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 18.05.2020 г. 

 

Продажба на УПИ-XVII, кв. 12, имот с идентификатор 73105.501.430 по ПУП 

на с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян, частна общинска собственост, със 

собственици на законно построена върху имота сграда, чрез подадено 

заявление от: Асен Асенов Ушев и Ася Асенова Ушева 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 3 от 

ЗОС и чл. 43, от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие да бъде включен в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2020 г.” раздел I - Продажба: 572 кв.м. от 

поземлен имот с идентификатор 73105.501.430, УПИ-XVII, кв. 12, по ПУП на с. 

Триград, общ. Девин, обл. Смолян. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. 

 

2. Дава съгласие да се извърши продажба на ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ на 

Асен Асенов Ушев и Ася Асенова Ушева върху поземлен имот с идентификатор 

73105.501.430, УПИ-XVII, кв. 12 по ПУП на с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян, 

целия с площ от 572 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. 

Начин на трайно ползване : Ниско застрояване до 10 м. при съседи: 73105.501.432, 

73105.501.410, 73105.501.434, 73105.12.50, 73105.501.429 и 73105.501.431, актуван 

с АОС №2676/10.10.2019 г. на цена от 3 432.00 лв. без ДДС съгласно изготвена 

експертна пазарна оценка от лицензиран оценител.  

 

3. Купувачите дължат всички данъци и такси по сделката. 

 

4. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2020 г., Протокол № 6, т. 7, ДЗО – 51/19.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 18.05.2020 г. 

 

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Девин за 2019 г. 

 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното 

развитие и чл. 91, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закон за регионалното 

развитие, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Девин за 2019 г. и Таблица с индикатори за наблюдение 

и въздействие, съгласно приложението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2020 г., Протокол № 6, т. 8, ДЗО – 53/19.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 64 

от 18.05.2020 г. 

 

Отчет за изпълнение на дейностите заложени в „Общинската програма за 

управление на отпадъците на територията на община Девин 2017-2020” 

за 2019 г. 

 

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

администрация и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Отчета за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската 

програма за управление на отпадъците. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2020 г., Протокол № 6, т. 9, ДЗО – 55/19.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 65 

от 18.05.2020 г. 

 

Издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20465.158.82 в м. 

„Бабин чучур”, гр. Девин. 

 

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

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20465.158.82 в м. 

„Бабин чучур”, гр. Девин. 

 

2. Дава съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 

20465.158.82 в м. „Бабин чучур”, гр. Девин. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2020 г., Протокол № 6, т. 10, ДЗО – 56/30.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 18.05.2020 г. 

 

Приемане на Отчет за изпълнение на Годишна план-програма за развитие на 

социалните услуги в община Девин през 2019 г. 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация,, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Отчет за изпълнение на Годишна план- програма за развитие на 

социалните услуги в община Девин през 2019 г., съгласно Приложение № 1. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2020 г., Протокол № 6, т. 11, ДЗО – 57/30.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



              Приложение № 1 към Решение № 66 от 18.05.2020 г. 

 
          
 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 

 
   

                                                            ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА  
НА ГОДИШНАТА ПЛАН-ПРОГРАМА  

КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДЕВИН  
 

№  
 

Вид на дейността Утвърде
н срок 
за 

изпълне
ние 

Постигнати резултати Източници на 
финансиране 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ    
1. Център за обществена подкрепа 2019 год. През 2019 г. е работено по 79 случая /деца и 

семейства/ - индивидуални потребители, като 43 
от тях са с нови договори за социална услуга. 
Изготвена е индивидуална оценка на 
потребностите от подкрепа и индивидуален план 
за подкрепа на едно лице за настаняване в 
социална институция. Изготвени са социални 
доклади за оценка на родителски капацитет след 
проведено наблюдение в ЦОП за Районен съд - 
Девин. За 2019 г. утвърденият капацитет на ЦОП 
гр. Девин е 30 потребители. Средно месечно са 
реализирани социални услуги за 37 деца и техните 
семейства, като индивидуални потребители и 13 
случая от групова работа или общо 50 случая 
средно месечно. 
Проведени са 21 групови работи, като всяка от тях 
е била на три етапа. Участвали са 620 деца. 

Делегирана от 
държавата дейност  

2. Приемна грижа 2019 год. Операцията "Приеми ме 2015" е с бенефициент 
АСП в партньорство с общини и райони на общини. 
Целта е да се окаже подкрепа на процеса по 
деинституционализация на деца чрез модел за 
развитие на заместваща семейна грижа за деца, 
настанени в специализирани институции, деца в 

Проектно 
финансиране по ОП 

„РЧР“ 2014-2020 
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риск и деца. През 2019 г.социалният работник по 
проекта е работил със 7 действащи професионални 
семейства, в 5 от тях има настанени 6 деца, като 2 
от децата са осиновени през месец Декември 2019 
г. Към момента община Девин няма нови приемни 
семейства. 

3. Общностен център за деца и семейства в риск  2019 год. 
 

Целта на проекта е превенция на социалното 
изключване и намаляване на бедността сред 
децата, живеещи на територията на община Девин 
чрез инвестиции в ранното детско развитие. Това 
спомага за тях и техните семейства за подобряване 
на семейната среда, повишаване на училищната 
готовност на децата за включване в 
образователната система и подобряване на 
родителския капацитет в среда на риск. 

Проектно 
финансиране по ОП 

„РЧР“ 2014-2020 

 - Услуга „Индивидуална педагогическа подкрепа 
за деца с увреждания“ 

Специалният педагог работи със 6-ма потребители 
в услугата. С родителите се провеждат ежемесечни 
консултации във връзка с напредъка на децата по 
индивидуалната програма. В зависимост от 
постиженията на децата, се подготвят тематични 
разпределения за период от три месеца. До края 
на 2019 година да предоставени 510 обучителни 
сесии за подпомагане процеса при изграждане на 
социални умения и развиване на компетенции за 
училищна готовност. Проведени са  и 470 
консултации и обучения на родители на деца с 
дефицити. При осъществяване на дейността си, 
специалният педагог се консултира и със 
специалисти от услугата "Ранна интервенция на 
уврежданията". 
До момента в услугата са обхванати общо 13 деца. 
За 6 от децата са изготвени приключващи доклади 
и са изведени от услугата, поради навършване на 
възраст. 

 

 - Услуга „Предоставяне на психологическа 
подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи 
родители за формиране и развитие на родителски 
умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“, 
„Индивидуална и групова работа с деца и 
родители, които не са от уязвимите групи, с цел 
посещаване на детската градина“ 

 До месец декември 2019 г. в услугата са обхванати 
общо 325 деца и 367 семейства. Специалистите 
предоставят индивидуални консултации, както на 
децата и техните семейства, така и на бъдещи 
родители, които предстои да бъдат потребители на 
услугите: 
Всички специалисти ежемесечно разработват 
образователни и информационни материали и 
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брошури по предварително подбрани теми. Всеки 
нов случай се коментира от екипа на услугата с 
цел повишаване на качеството на предоставяните 
услуги. За всяко дете се изработва и поддържа 
база данни с досиета. През отчетния период 
специалистите са разработвали информационни и 
обучителни материали, свързани със семейно 
планиране и превенция на нежелана бременност. 
Обхванати са почти всички представители на 
уязвимите групи, на които е предоставяна правна 
и здравна консултация по теми, свързани с 
повишаването на родителския капацитет. 

 - Услуга „Подкрепа за предоставяне на здравна 
детска консултация и дейности по превенция на 
заболяванията“ 

 До момента в услугата са включени 315 деца и 
техните семейства. На потребителите се 
предоставят индивидуални консултации за 
родители и за деца, домашни посещения и работа 
на терен. Дейността на екипа е свързана и с 
разработени планове за работа, графици, 
информационни материали. 

 

 - Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка 
за повишаване на училищната готовност за 
децата за равен старт в училище“  

 През юли и август на 2019 г. бе предоставена 
допълнителна педагогическа подкрепа на две 
групи от по 15 деца, на които им предстои 
постъпване в първи клас. През двата месеца, 
децата получаваха, чрез кетъринг, безплатна 
храна за закуска и обяд по утвърдени менюта. В 
края на периода бяха проведени тържества и 
родителите получиха учебни комплекти за първи 
клас. Услугата е изключително високо ценена от 
родителите и интересът към нея е голям. 
Професионализмът на специалистите допринася за 
широката популярност на услугата. 

 

4. Център за ранна интервенция на уврежданията 
 

 През отчетния период в услугата са обхванати 
общо 17 семейства. За две от лицата са изготвени 
приключващи доклади и са изведени от 
програмата. През 2019 г. потребителите, с които 
се работи са 17 деца със специални потребности. 
Поддържана е база данни с досиетата на 
потребителите - 17 бр. Съвместната работа между 
екипа на услугата и екипите на медицинските, 
образователни и социални структури на местно 
ниво, се изразява в проведените ежемесечни 
срещи от социалния работник с лични лекари на 
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потребители на услуги, ръководители на 
медицински, социални и образователни структури. 
Всеки месец се провеждат домашни посещения от 
мобилен екип в състав: психолог, социален 
работник, логопед, рехабилитатор и педиатър. От 
стартиране на проекта до края на 2019 г. са 
проведени общо 615 домашни посещения от 
мобилен екип. Осъществени са 630 
кинезитерапевтични занимания с деца. 
Организирани и проведени са общо 172 групови 
консултации с родители. Проведени са общо 951 
логопедичи занимания с децата. 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА    
1. Обществена трапезария 2019 год. Услугата се предоставя по проект "Осигуряване на 

топъл обяд в община Девин" по проекта са 
разкрити три обществени трапезарии - в 
с.Гьоврен, с.Грохотно и гр.Девин, като е осигурен 
безплатен топъл обяд за 140 нуждаещи се лица- 
40 лица в с.Гьоврен, 50 лица в с.Грохотно и 50 
лица в гр.Девин. Услугата се предоставя в рамките 
на работните дни. 
Топлият обяд се предоставя на лица от следните 
целеви групи: 
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по 
реда и условията на чл.9 от ППЗСП; 
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, 
които да се грижат за тях; 
3. Самотно живеещи лица и семейства, 
получаващи минимални пенсии - за осигурителен 
стаж и възраст; за инвалидност; наследствени 
пенсии; пенсии, свързани с трудова дейност. 

ОП за храни и/или 
основно материално 
подпомагане, схема 

“Осигуряване на 
топъл обяд“ 

 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В 
СЕМЕЙНА СРЕДА 

   

1.  Общинско предприятие – Център за услуги в 
домашна среда 
Услуга: Домашен помощник и Личен асистент 

2019 год. Обгрижвани са общо 81 потребителя от 24 
домашни помощници и 50 лични асистента. 

Държавен бюджет 
чрез средства от 
ПМС №344  

2. Предоставяне на услугата "Личен асистент" по 
Закона за личната помощ 

01.09. 
2019 г. 

След влизане в сила на Закон за личната помощ, 
считано от 01.09.2019 г. се предоставя услугата 
"Личен асистент" на 40 потребителя - лица с над 
90% трудова неработоспособност, удостоверена с 
Решение на ТЕЛК и право на чужда помощ. 

Държавен бюджет 



              Приложение № 1 към Решение № 66 от 18.05.2020 г. 

 
3. Национална програма „Асистенти за хора с 

увреждания – дейност личен асистент” – чрез 
доставчик Дирекция „Социално подпомагане” – 
гр. Девин 

2019 год. Услугата е предоставяна на 9 потребителя от 8 
лични асистента и 1 помощник-възпитател, които 
са безработни лица и са членове на семействата 
на хора с увреждания. 

Държавен бюджет 

4. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в община Девин и община 
Доспат”  

01.10. 
2019 г. 

По проекта в рамките на 12 месеца ще се 
предоставя услугата "Домашен санитар" на 37 
потребителя от населени места в община Девин. 

ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 

2014-2020 
 ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ НА РИСКОВИ ГРУПИ    
1. „Помощ за пенсиониране“ 2019 год. Осигурена е заетост на 10 лица в община Девин, 

със срок на заетост до навършване на пенсионна 
възраст. 

Агенция по 
заетостта, чрез 

Дирекция „Бюро по 
труда“- Девин 2. „Регионална програма за заетост за 2019 г. 2019 год. Осигурена е заетост на 8 безработни лица. 

3. „Старт на кариерата“ 2019 год. Осигурена е заетост на 1 лице за срок от 9 месеца. 
4. „Обучение и заетост за младите хора“ 2019 год. Осигурена е заетост на 5 лица с увреждания до 29- 

годишна възраст за срок от 24 месеца. 
ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 
2014-2020 

5. "Обучение и заетост" 2019 год. Осигурена е заетост на 41 лица с увреждания /над 
29- годишна възраст/ за срок от 24 месеца. 

ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 

2014-2020 
6. Схема "Работа" 2019 год. Осигурена е заетост на 33 безработни лица за срок 

от 1 година. 
ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 
2014-2020 

 ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ 
ПОМОЩИ 

   

1. Осигуряване финансова подкрепа на лица, 
намиращи се във финансово затруднение 

2019 год. През 2019 г. община Девин е отпуснала финансова 
подкрепа на нуждаещи се лица, в размер на 6 530 
лв. 

Общински бюджет, 
Местни дейности 

 КЛУБОВЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ    
1. Осигуряване финансова подкрепа за дейности 2019 год. През 2019 год. е осигурена субсидия в размер на  

500 лв. на  „Съюза на глухите” - гр. Девин и 
Сдружение срещу диабета "Ръка за ръка"- 700 лв. 

Общински бюджет, 
Местни дейности 

 КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ    
1. Осигуряване на финансова подкрепа за дейности 2019 год. През 2019 г. община Девин е отпуснала  

финансова средства  в размер на 3 500 лв. на Клуб 
на пенсионера в гр. Девин;  3 500лв. на Клуб на 
пенсионера „Надежда“ гр. Девин и на Клуб на 
пенсионера в квартал Настан - 3 000 лв. 

Общински бюджет, 
Местни дейности 

 

 



 

 
 
 

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 18.05.2020 г. 

 

Приемане на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с 

репродуктивни проблеми на територията на община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 

2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Приема Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с 

репродуктивни проблеми на територията на община Девин, съгласно приложението. 

 

2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Девин. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2020 г., Протокол № 6, т. 12, ДЗО – 62/06.04.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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ПРАВИЛНИК 

за предоставяне на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с 

репродуктивни проблеми, живеещи на територията на община Девин 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Този Правилник урежда органите, условията, размера и реда за 

предоставяне на финансова помощ за лечение на семейства и двойки във 

фактическо съжителство с репродуктивни проблеми, чрез методите на АРТ 

(асистирани репродуктивни технологии), т.нар „ин витро“ процедури. 

Чл.2. (1) Еднократната финансова помощ по чл. 1 е в размер на 1500 лв. 

/хиляда и петстотин лева/ на двойка заявител в рамките на една календарна година.  

(2) Изплащането на одобрените средства може да се извърши и през 

следващата календарна година, като се предвиждат в бюджета на Общината. 

(3) Неизползваните средства в рамките на календарната година остават като 

преходен остатък. 

Чл.3. Общински съвет-Девин, ежегодно с приемане на бюджета, определя 

общия размер на средствата за предоставяне на еднократна финансова помощ по 

реда на този Правилник. 

Чл.4. При заместник кмета, отговарящ за ресора „Здравеопазване и социални 

дейности”, се създава регистър за предоставените еднократни финансови помощи за 

бюджетната година. 

ГЛАВА ВТОРА 

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ ЗА „ИН ВИТРО“ ПРОЦЕДУРА 

РАЗДЕЛ I 

УСЛОВИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ 

Чл.5. (1) Финансова помощ се отпуска на лица с безплодие, лечимо с 

методите на АРТ (асистирани репродуктивни технологии) и по-конкретно чрез „ин 

витро” оплождане. 

(2) Финансова помощ за „ин витро“ процедури се отпуска на семейства и на 

лица, живеещи на семейни начала. 

(3) Финансовата помощ се отпуска от бюджета на Община Девин за един опит 

в рамките на една календарна година. 

Чл.6. Кандидатстването за финансово подпомагане на медицински дейности, 

свързани с лечение на безплодие на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, 

по реда на настоящия Правилник е за един опит в рамките на една календарна 

година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване и финансиране 

през следващата календарна година, както и за финансиране от Центъра за 
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асистирана репродукция (при положение, че не се финансира една и съща 

процедура). 

Чл.7. По настоящия Правилник се финансират медицински дейности, 

извършени единствено в лицензирани клиники на територията на Република 

България, които имат разрешително по чл.131, ал. 1 от Закона за здравето и 

Наредба № 16 от 25.04.2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на 

лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция.    

РАЗДЕЛ II 

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ 

Чл.8. (1) Право на финансова помощ по реда на този Правилник имат 

следните кандидати: 

1. Да са български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на 

община Девин, като на това условие следва да отговаря поне единият от 

кандидатите. 

2. Двамата заявители да имат навършени 18 години. 

3. Да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала, което се 

удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойки, 

които са във фактическо съжителство с декларация. 

4. Да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпление от 

общ характер, освен ако са реабилитирани. 

5. Да са с непрекъснати здравно-осигурителни права. 

6. Двамата заявители да не са роднини по права линия и по съребрена 

линия до четвърта степен. 

7. Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки 

фактор/, лечим с методите на АРТ /асистирани репродуктивни технологии/. 

(2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват служебно.  

Чл.9. (1) Финансова помощ за лечение чрез методите на АРТ /„ин витро” 

процедури/ се отпуска при следните индикации: 

1. Един от заявителите е с доказан стерилитет.  

2. При едно от лицата е налице безплодие с неизяснена чрез 

конвенционалните диагностични методи етиология. 

3. Лицето е направило един неуспешен опит за репродуциране чрез „ин 

витро“ процедура. 

4. Лицето не е включено за финансово подпомагане от „Центъра за 

асистирана репродукция” ” или от друга институция, предоставяща финансиране за 

лечение на репродуктивни проблеми, за същата календарна година, в която 

кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на Община Девин. 

5. Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране със средства от 

бюджета на Община Девин да съответства на Наредба № 28/20.06.2007г. на 

Министерство на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция. 
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Чл.10. Със средствата, предвидени по реда на този Правилник, се 

финансират и изследвания, които не се поемат от НЗОК и  от Центъра за асистирана 

репродукция, включително и първоначалните изследвания за достигане до 

диагнозата  и вземане на решение за АРТ чрез „ин витро” оплождане. 

Чл.11. Не се извършва одобряване на средства по този Правилник в следните 

случаи: 

1. Когато съществуват контраиндикации, съгласно Наребда № 28 от 2007 г. 

за дейности по асистирана репродукция. 

2. При липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на 

фоликулостимулиращия хормон по-високи от 12,5 mIU/ml. 

РАЗДЕЛ III 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

Чл.12. (1) Лицата с репродуктивни проблеми подават заявление -

декларация по образец /Приложение № 1/, подписано от двамата заявители, в 

деловодството на Община Девин.  

(2) Към заявлението се представят следните документи:  

1. Медицинска документация, удостоверяваща наличието на индикации за 

провеждане на „ин витро” процедури и/или изследвания, свързани с лечение чрез 

АРТ и становище на лекуващия лекар. 

2. Етапни епикризи, медицински картони или стимулационни протоколи, 

удостоверяващи направен един неуспешен опит за репродуциране чрез „ин витро“ 

процедура. В етапните епикризи задължително се отбелязва липсата на 

контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана 

репродукция. 

3. Удостоверителен документ от клиниката, в която ще се извърши 

процедурата с отразяване на факта на лечението на пациента при тях и 

извършените манипулации, при стартирала процедура.  

4. Документ от Териториална дирекция на НАП офис Девин, удостоверяващ 

непрекъснати здравноосигурителни права. 

5. Лична карта, която се връща след сверяване на данните в заявлението. 

6. Копие от удостоверение за сключен граждански брак заверено от 

заявителя с гриф "вярно с оригинала" и саморъчен подпис, а за двойки във 

фактическо съжителство с декларация по образец /Приложение № 2/. 

7. Свидетелство за съдимост – оригинал. 

8. Декларация за съгласие за обработване, използване и съхранение на 

лични данни на заявителя и съпруга /партньора/ по образец /Приложение № 3/. 

9. Декларация, удостоверяваща, че семейството или двойката, живееща на 

семейни начала, кандидатстващи за финансово подпомагане по реда на настоящия 

Правилник не са кандидатствали за финансово подпомагане от Центъра за 

асистирана репродукция или не кандидатстват за финансиране с общински средства 
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за същата процедура, като тази в Центъра за асистирана репродукция. /Приложение 

№ 2/. 

Чл.13. Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, 

получило разрешение за дейности по асистирана репродукция съгласно чл. 131, ал. 

1 от Закона за здравето. 

Чл.14. Документите по чл.12 се подават в запечатан плик на фронт-офиса на 

административно-информационно обслужване на Община Девин, като на плика 

следва да има следния надпис: име, презиме и фамилия на заявител 

съпруг(а)/партньор(ка), адрес и телефон и надпис: ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КОМИСИЯТА за 

финансово подпомагане за извършване на процедури и медицински дейности по 

асистирана репродукция на семейства и двойки с репродуктивни проблеми. 

ГЛАВА ТРЕТА 

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОГАМАНЕ 

РАЗДЕЛ I 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ПО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

Чл.15. (1) Дейностите по организиране и разпределение на средствата за 

лечение на семейства и двойки във фактическо съжителство с репродуктивни 

проблеми в община Девин се извършва от 5/пет/ членна Комисия, определена със 

заповед на кмета на община Девин. 

(2) Председател на комисията е Заместник-кмет по здравеопазване и 

социални дейности. 

Членове: 

- председателят на ПК „Здравеопазване и социална политика. 

Екология.”; 

- председателят на ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и 

програми.”  

- председателят на ПК „Противодействие на корупцията и 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.” 

- един служител на общинска администрация по предложение на кмета на 

община Девин; 

(3) В работата на Комисията могат да участват и вещи лица – медицински 

специалисти, с придобита специалност „акушерство и гинекология”, а при 

необходимост от специфични медицински познания и други специалисти по 

конкретни случаи. 

(4) За дейността си членовете на Комисията не получават възнаграждение.  

(5) Вещите лица (медицински и други специалисти) получават 

възнаграждение в размер на 100,00 (сто) лева, които се осигуряват от бюджета на 

Община Девин. 

(6) Административните дейности на Комисията се осигуряват от служител на 

общинска администрация – член на Комисията. 
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Чл.16. (1) Комисията осъществява следните функции в изпълнение на 

правомощията си: 

1. Разглежда заявленията и взема решения за финансово подпомагане 

хронологично, по датата на постъпване на документите. 

2. Изготвя протокол, който предлага за утвърждаване на Кмета на Община 

Девин. 

3. Осъществява контрол за спазване на критериите и условията за 

придобиване на права за ползване на средствата по този Правилник. 

4. Представя на кмета на община Девин изготвения списък за изплащане на 

отпуснатите средства, одобрени с решение на Комисията. 

РАЗДЕЛ II 

РЕД ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА 

Чл.17. Председателят на Комисията обявява на интернет страницата на 

Община Девин срока и мястото за прием на документи в началото на всяка 

календарна година. 

Чл.18. Председателя на Комисията обявява на интернет страницата на 

Община Девин часа, мястото и графика на заседанията на Комисията за разглеждане 

на постъпилите заявления. 

Чл.19. (1) 3аседанията на Комисията са редовни при присъствие на повече 

от половината от нейните членове. 

(2) 3аседанията са закрити. 

(3) Решенията за одобряване на кандидатите се вземат с 

обикновено  мнозинство  от  присъстващите, при явно гласуване. 

Чл.20. С цел подпомагане дейността на комисията, с право на съвещателен 

глас в заседанията й се допускат за участие представители на юридически лица с 

нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на репродуктивното 

здраве. 

Чл.21. Комисията разглежда заявленията по реда на постъпване освен при 

наличие на медицински показания, които налага разглеждане на случая с 

предимство, за което са представени доказателства, доказани с медицинска 

документация. 

Чл.22. Комисията взема решение по всяка преписка, която съдържа 

предложение за одобряване или неодобряване на заявителите за отпускане на 

средства по този Правилник. 

Чл.23. Комисията се произнася с решение по всяка преписка по заявленията, 

включени в дневния ред на заседанието, която съдържа: 

1. Дата на постъпване. 

2. Имена на членовете на комисията, присъствали при постановяване на 

решението. 

3. Трите  имена на лицата заявители, техния адрес, ЕГН и входящ номер на 

заявлението. 
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4. Мотиви. 

5. Подписи на състава на комисията. 

Чл.24. За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните 

заявления, решенията и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от 

присъстващите членове на комисията. 

Чл.25. Протоколът отразява персоналното решение, касаещо лицето-

заявител, постоянния адрес и размера на отпуснатите средства. 

Чл.26.  Всеки заявител може да получи достъп до протоколите на комисията, 

касаещо  неговото заявление и взетите решения. 

Чл.27.  В тридневен срок след разглеждане на всички заявления и 

приключване на заседанията, комисията изготвя списък на одобрените кандидати. 

Чл.28.  Списъкът  с одобрените кандидати, както и размерът на отпуснатите 

средства се представя на Кмета на община Девин за изпълнение. 

Чл.29. Кандидатстващите за финансова помощ подават заявление по образец 

/Приложение №1/, адресирано до кмета на община Девин, към което прилагат 

документите по чл. 12. 

Чл.30. (1) За всяко заседание се образува преписка,която съдържа: 

1. Заявление по образец /Приложение № 1/ 

2. Документите по чл.12 

3. Решението на Комисията 

(2) Преписката се изготвя и представя на комисията от неин член, определен 

от Председателя на комисията. 

(3) След приключване на подготовката и проучването, преписката се 

докладва на комисията, от лицето по ал. 2 на следващото редовно заседание на 

комисията. 

(4) При нужда Комисията може да изисква и допълнителни документи и данни 

от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания. 

Чл.31. (1) При непълноти в подадените документи, Комисията уведомява 

кандидатите и определя срок до един месец за корекции. 

(2) Ако в срока по ал.1 нередностите не бъдат отстранени, преписката се 

прекратява, а документите се връщат на заявителите. 

Чл.32. Всеки заявител се уведомява писмено за решението на Комисията. 

Чл.33. (1) В тримесечен срок от уведомяването на одобрените за 

финансиране двойки/семейства, заявителите са длъжни да уведомят кмета на 

община Девин за започнатите действия по извършване на асистирана репродукция, 

като представят необходимите за това документи (план за лечение от здравното 

заведение, насрочена или започната процедура и др.) 

(2) При неизпълнение на задължението за уведомяване по ал.1, правото за 

ползване на финансова помощ на двойката - заявител се погасява. 

Чл.34. Одобрената парична сума се отпуска в рамките на съответната 

бюджетна година, след предоставяне на първичен счетоводен документ и 

медицинска документация от лечебното заведение, получило разрешение по чл.131, 
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ал.1 от Закона за здравето, по реда на Закона за лечебните заведения или Закона за 

лекаствените продукти в хуманната медицина. 

Чл.35. (1) Изплащането на финансовата помощ става след извършване на 

процедурите и при спазване на указания в ал. 2 ред. 

(2) Одобрените лица подават заявление (Приложение № 4) до Кмета на 

Община Девин и декларация (Приложение № 5) в едномесечен срок от приключване 

на процедурите по асистирана репродукция. Към заявлението лицата прилагат: 

1. Удостоверение за банкова сметка; 

2. Първични счетоводни документи – фактури (оригинал) с описание и 

стойност на извършените дейности и медицинските изследвания. При заплатени в 

брой суми, към фактурите следва да се приложат касовите бонове.  

(3)  Паричната сума се отпуска до един месец от датата на подаване на 

заявлението по ал. 2. 

(4)  Средствата се изплащат с банков превод в левове по посочена банкова 

сметка от заявителите. 

Чл.36. При настъпване на бременност, подпомогнатите лица са длъжни да 

предоставят информация на комисията, която ще бъде основа за стратегическо 

проучване и данни. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-

НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

РАЗДЕЛ I 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ 

Чл.37. (1) Членовете на Комисията, лицата по чл. 13 от настоящия 

Правилник, както и служителите на общинската администрация, са длъжни да пазят 

в тайна факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната 

дейност. 

(2) В мотивите на решенията не се посочват данни и обстоятелства, свързани 

със здравословното състояние на заявителя. 

(3) Преписките заедно с приложените към тях документи по чл. 20 се 

съхраняват в община Девин. Достъп до тях имат само членовете на комисията и 

заявителите и техните наследници. 

Чл.38. Правилникът за отпускане на финансова помощ за лечение на 

семейства и двойки с репродуктивни проблеми се обявява на сайта на Община 

Девин. 

РАЗДЕЛ II 

НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Чл.39. (1) Сигналите и оплакванията за нарушения по чл. 37, ал. 1, ал. 2, 

ал. 3 първо се разглеждат от Председателя на комисията или Кмета на Община 

Девин. 
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(2) Ако от събраните по реда на ал.1 материали се установи, че оплакването 

е основателно, преписката се изпраща от Председателя на комисията, съответно от 

Кмета на Община Девин по компетентност за разглеждане от Районна прокуратура – 

Община Девин. 

ГЛАВА ТРЕТА 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Този Правилник е приет с Решение № 67/18.05.2020 г. на Общински съвет 

– Девин и влиза в сила от ………………………….. г.  
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Приложение № 1 
Към чл. 12, ал. 1 от Правилника 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ДЕВИН 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
от........................................................................................................................, 

/трите имена на съпругата/партньорката/ 

ЕГН:…………………………, лична карта №...........................,издадена на ........................, 

от........................................................................ 

Постоянен адрес: гр./с.................................., ул........................................ №…...., 

вх........, ет….., ап........,област Смолян, община Девин 

Настоящ адрес: гр./с.................................., ул........................................ №…...., 
вх........, ет….., ап........,област Смолян, община Девин 

Семейно положение: ..............................., Гражданство........................................, 

Телефон за контакт: ………………………  е-mail:………………………………………….. 

и 

от........................................................................................................................,
/трите имена на съпругата/партньорката/ 

ЕГН:…………………………, лична карта №...........................,издадена на ........................, 

от........................................................................ 

Постоянен адрес: гр./с.................................., ул........................................ №…...., 

вх........, ет….., ап........,област Смолян, община Девин 

Настоящ адрес: гр./с.................................., ул........................................ №…...., 

вх........, ет….., ап........,област Смолян, община Девин 

Семейно положение: ..............................., Гражданство........................................, 

Телефон за контакт: ………………………  е-mail:…………………………………………..  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,  

Моля да ни бъде предоставено финансиране в размер до посочения в 
Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с 
репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес в Община Девин. 

Прилагаме следните документи: 

1. Документ от ТД на НАП офис Девин, удостоверяващ непрекъснати 
здравноосигурителни права на заявителите; 

2. Медицинска документация, удостоверяваща наличието на индикации за 
провеждане на „ин витро” процедури и становище на лекуващия лекар. 
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3. Етапни епикризи, медицински картони или стимулационни протоколи, 
удостоверяващи направен един неуспешен опит за репродуциране чрез „ин витро“ 
процедура. В етапните епикризи задължително се отбелязва липсата на 
контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана 
репродукция. 

4. Подписана декларация по Приложение 2 за фактическо съжителство. 

5. Подписана декларация по Приложение 3 за съгласие за разкриване на 
лични данни и тайни. 

Дата …….....………        Подпис: ………………… 

гр. ………….....……        Подпис: ………………… 
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Приложение № 2 
Към чл. 8, т. 3, 4, 5 и 6 от Правилника 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

от........................................................................................................................,
/трите имена на съпругата/партньорката/ 

ЕГН:…………………………, лична карта №...........................,издадена на ........................, 

от........................................................................ 

Постоянен адрес: гр./с.................................., ул........................................ №…...., 

вх........, ет….., ап........,област Смолян, община Девин 

Настоящ адрес: гр./с.................................., ул........................................ №…...., 

вх........, ет….., ап........,област Смолян, община Девин 

Семейно положение: ..............................., Гражданство........................................, 

Телефон за контакт: ………………………  е-mail:…………………………………………..и 

от........................................................................................................................,

/трите имена на съпругата/партньорката/ 

ЕГН:…………………………, лична карта №...........................,издадена на ........................, 

от........................................................................ 

Постоянен адрес: гр./с.................................., ул........................................ №…...., 

вх........, ет….., ап........,област Смолян, община Девин 

Настоящ адрес: гр./с.................................., ул........................................ №…...., 

вх........, ет….., ап........,област Смолян, община Девин 

Семейно положение: ..............................., Гражданство........................................, 

Телефон за контакт: ………………………  е-mail:…………………………………………..  

 

Декларираме че:  

1. Сключили сме граждански брак през ……….......…г., за което притежаваме 

документ с № …... ………………………. 

2. Партньори сме и живеем на семейни начала /Попълва се в случай, че 

заявителите нямат сключен граждански брак и  живеят на семейни начала/. 

3. Не сме поставени под запрещение. 
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4. Не сме в кръвно родство по права линия и по съребрена линия до 

четвърта степен помежду си. 

5. Към настоящия момент не сме одобрени за финансово подпомагане на 

процедури „ин витро” от „Центъра за асистирана репродукция” или от друга 

институция предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми и в 

рамките на настоящата година не сме получили средства за финансово подпомагане 

на процедури ин витро. 

6. Ще предоставим на кмета на община Девин писмена информация за 

резултатите от проведената процедура по асистирана репродукция в срок до един 

месец след настъпване на раждане. 

7. Даваме съгласие Община Девин да съхранява и обработва личните ни и 

чувствителни данни, съгласно изискванията на Регламент  (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент 

относно защитата на данните). 

8. Даваме съгласие да се проверят попълнените от нас данни. 

9. Даваме съгласие да се извършват служебни справки в информационните 

масиви на Община Девин, относно адресни регистрации или друга необходима 

информация. 

Известно ни е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация 

носим наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  

Декларатори: 

1. …………………………………………………..…….. подпис:……………………  

2. ……………………………………………………….... подпис:…………………… 

Дата: ................. 

Община Девин е администратор на лични данни по Закона за защита на личните 

данни и Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на данните. Предоставените от Вас 

лични данни са защитени съгласно законодателството. 

  



Приложение към Решение № 67 от 18.05.2020 г. 

Приложение № 3 
Към чл. 12, т. 8 от Правилника 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
 
Долуподписаните: 
  
1........................................................................................................................., 

(трите имена) 

Постоянен адрес: гр./с.................................., ул........................................ №…...., 

вх........, ет….., ап........,област Смолян, община Девин 

2........................................................................................................................., 
(трите имена) 

ЕГН:..................................................., лична карта №………………………………………… 
 
Постоянен адрес: гр./с.................................., ул........................................ №…...., 

вх........, ет….., ап........, област Смолян, община Девин. 

Декларираме съгласието си членовете на Комисията да обработват, използват 

и съхраняват личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на 

личните данни, които представям във връзка с получаване на финансова помощ 

относно, здравословното ми състояние и „ин витро” процедурите, които ще извърша.  

 

Дата:    Декларатори: 

1. ___________________________ подпис............. 

2. ___________________________ подпис............. 

  



Приложение към Решение № 67 от 18.05.2020 г. 

Приложение № 4 
Към чл.35, ал.2 от Правилника 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ДЕВИН 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. от.................................................................................,ЕГН:............................. 
(трите имена) 

Постоянен адрес:.......................................................................................... 

Телефон……………………………, e-mail…………………………………………………… 

2. от.................................................................................,ЕГН:............................. 
(трите имена) 

Постоянен адрес:.......................................................................................... 

Телефон……………………………, e-mail…………………………………………………… 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,  

С протоколно решение № ……………… от ………………...г.  на Комисията, назначена 

по Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки 

с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на 

Община Девин, сме одобрени за подпомагане. 

С настоящото молим да потвърдите изплащането на сумата: 

...................... (.........................................................................................) лева,  
(цифром)     (словом) 

по сметка IBAN..................................................., представляваща реално 

направените от нас разходи за медицинските услуги, съгласно визирания 

Правилник, утвърден за територията на община Девин. 

Прилагаме следните документи: 

1. Удостоверение за банкова сметка; 

2. Първични счетоводни документи – фактури (оригинал) с описание и 

стойност на извършените дейности и медицинските изследвания; касови бонове; 

3. Медицинска документация от лечебно заведение, което има разрешение 

за дейности по  асистирана репродукция, съгл. Чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето. 

4. Подписана от нас декларация Приложение№ 5 

Дата:……………    С уважение, 

1. ___________________________ подпис............. 

2. ___________________________ подпис............. 

Приложение № 5 



Приложение към Решение № 67 от 18.05.2020 г. 

Към чл. 35, ал. 2 от Правилника  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Долуподписаните: 

1........................................................................................................................., 
(трите имена) 

ЕГН:..................................................., 

Адрес: …………...................................................................................................... 

и 

2........................................................................................................................., 
(трите имена) 

ЕГН:..................................................., 

Адрес: …………...................................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМЕ 

По реда, предвиден в Правилника за отпускане на финансова помощ за 

лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или 

настоящ адрес на територията на община Девин, че  

Сме съгласни банковият превод на посочената сума в Приложение 4 да бъде 

извършен по посочената банкова сметка в същото приложение. 

Дата:      Декларатори: 

1. _____________________________ 

подпис 

2. _____________________________ 

подпис 



 

 
 
 

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 18.05.2020 г. 

 

Отмяна на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за 

водовземане, извършване на услуги за водопренос/водоподаване по 

общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и 

право на прокарване на водопроводи за минерална вода  

на територията на община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 във връзка с чл. 11, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 50, ал. 4и чл. 135 от 

Закона за водите,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Отменя Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за 

водовземане, извършване на услуги за водопренос/водоподаване по общински 

водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на 

прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Девин, 

приета с Решение № 212 от 12.11.2012 г. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

18.05.2020 г., Протокол № 6, т. 13, ДЗО – 74/27.04.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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