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Р Е Ш Е Н И Е № 15 

 
Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин, 

проведено на 11.02.2015г., Протокол № 2 
 

 

 ОТНОСНО: Приемане на „Програма за разпореждане и управление на 
общинската собственост за 2015 г.” 
 

 
Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 18 от 

09.02.2015 г. на Кмета на Община Девин – Цветалин Василев Пенков, 
становище на ПК „БФЕФПНУОРПБККИ” и след проведени разисквания и 
поименно гласуване, на основание чл.  2211,,  аалл..  11,,  тт..  88  ии  тт..  1122  оотт  ЗЗММССММАА  ии  ччлл..  
88,,  аалл..  99  оотт  ЗЗООСС,, 

 
Р Е Ш И: 

11..  ППррииееммаа  „„Програма за разпореждане и управление на общинската 

собственост за 2015 г.”” 

 

  

  

Председател на  

Общински съвет – Девин: 
/Младен Исаев / 

 
 

Общ брой - 17 
Присъствали - 11 
Гласували „за“ - 9 



  

 О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Д Е В И Н 
 

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

 
 

 1

 
Р Е Ш Е Н И Е № 16 

 
Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин, 

проведено на 11.02.2015г., Протокол № 2 
 

 

 ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на План – сметката за дейностите, 
свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2014 г. и приемане на 
такава за 2015 г. 
 

 
Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 15 от 

27.01.2015 г. на Кмета на Община Девин – Цветалин Василев Пенков, 
становище на ПК „БФЕФПНУОРПБККИ” и ПК „ЗСПОМДСКЕ” и след проведени 
разисквания и поименно гласуване, на основание чл.  2211,,  аалл..  11,,  тт..  66  ии  тт..  1122  
оотт  ЗЗММССММАА,, 

 
Р Е Ш И: 

11..  ППррииееммаа  отчета за изпълнението на План – сметката за 
дейностите, свързани с развитие на туризма в Община Девин за 2014 г., 
съгласно приложение № 1. 

 

22..  ППррииееммаа  отчета за изпълнението на План – сметката за 
дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2015 г., 
съгласно приложение № 2. 

  

Председател на  

Общински съвет – Девин: 
/Младен Исаев / 

 
 

Общ брой - 17 
Присъствали - 13 
Гласували „за“ – 10 
 
 
 



 

 О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Д Е В И Н 
 

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

 

 1

 
Р Е Ш Е Н И Е № 17 

 
Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин, 

проведено на 11.02.2015г., Протокол № 2 
 

 

 ОТНОСНО: Календар за културните събития и изяви на Община Девин 
за 2015 г. 
 

 
Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 14 от 

27.01.2015 г. на Кмета на Община Девин – Цветалин Василев Пенков, 
становища на ПК „БФЕФПНУОРПБККИ” и ПК „ЗСПОМДСКЕ” и след проведени 
разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 20, във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 5 и чл.  2211,,  аалл..  11,,  тт..  66  оотт  ЗЗММССММАА,, 

 
Р Е Ш И: 

  11..  УУттввъърржжддаавваа  ппррееддллоожжеенниияя  Календар за културните събития и изяви 
на Община Девин за 2015 г., съгласно приложението. 
 
  22..  ООппррееддеелляя  ссррееддссттввааттаа  оотт  ооббщщииннссккиияя  ббююдджжеетт  ззаа  ффииннааннссииррааннее  ннаа  
ппрроояяввииттее  оотт  ккааллееннддаарраа  ззаа  ккууллттууррннииттее  ссъъббииттиияя  ии  ииззяяввии  вв  ррааззммеерр  ннаа  4411  885500  
ллеевваа.. 

 

 

 

 

Председател на  

Общински съвет – Девин: 
/Младен Исаев / 

 
 

Общ брой - 17 
Присъствали - 13 
Гласували „за“ – 10 
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Р Е Ш Е Н И Е № 18 

 
Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин, 

проведено на 11.02.2015г., Протокол № 2 
 

 

 ОТНОСНО: Приемане на Общински спортен календар на Община 
Девин за 2015 г. 
 

 
Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 13 от 

27.01.2015 г. на Кмета на Община Девин – Цветалин Василев Пенков, 
становища на ПК „БФЕФПНУОРПБККИ” и ПК „ЗСПОМДСКЕ” и след проведени 
разисквания и поименно гласуване, на основание чл. 20, във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 5 и чл.  2211,,  аалл..  11,,  тт..  66  оотт  ЗЗММССММАА,, 

 
 

Р Е Ш И: 

  11..  ППррииееммаа  Общински спортен календар на Община Девин за 2015 
г.,съгласно приложението. 
 
  

 

 

 

Председател на  

Общински съвет – Девин: 
/Младен Исаев / 

 
 
 

Общ брой - 17 
Присъствали - 13 
Гласували „за“ – 11 
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Р Е Ш Е Н И Е № 19 

 
Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин, 

проведено на 11.02.2015г., Протокол № 2 
 

 

 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Девин за 2015 г. 
 

 
Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 12 от 

27.01.2015 г. на Кмета на Община Девин – Цветалин Василев Пенков, 
становища на ПК „БФЕФПНУОРПБККИ” и ПК „ЗСПОМДСКЕ” и след проведени 
разисквания и поименно гласуване, на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, 
т.6  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от 
Закона за публични финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 
г., ПМС №8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на  държавния бюджетна 
Република България за 2015 г. и Наредба за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин, 

 
Р Е Ш И: 

  1. Приема бюджета на община Девин за 2015 година в размер на       
8 621 212 лева, както следва: 

 
1.1 Всичко приходи  8 621 212 
1.1.1  Приходи за делегирани от държавата

дейности 
 ( прилож.1.1) 

 
4 151 757 

1.1.1.1 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 7 800 
1.1.1.2 Обща субсидия за делегирани от държавата 

дейности 
3 426 243 

1.1.1.3 Събрани средства и извършени плащания за сметка 
на други бюджети  

 
-7 376 

1.1.1.4 Друго финансиране -620 
1.1.1.5 Преходен остатък от 2014 год. съгл. приложение №

11 
725 710 

1.1.2 Приходи за местни дейности (приложение№2.1) 4 469 455 
1.1.2.1 Данъчни приходи 539 600 
1.1.2.2 Неданъчни приходи 1 678 393 
1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия 752 800 
1.1.2.4 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 360 900 
1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи 200 100 
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1.1.2.6 Целева субсидия за изграждане и основен ремонт 
на общински пътища 

 
283 100 

1.1.2.7 Трансфери между бюджети (нето) -103 290  
1.1.2.8 Трансфери между бюджети и сметки за средствата 

от Европейския съюз (нето) 
 

-20 516 
1.1.2.9 Временни безлихвени заеми между бюджети и 

сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 
 

66 407 
1.1.2.10 Заеми от банки и други лица в страната –нето (+/-) - 66 162 
1.1.2.11  Преходен остатък от 2014 год. съгл. приложение № 

11 
778 123 

1.2 Всичко разходи 8 621 212 
1.2.1 Разходи за делегирани от държавата дейности 

/прилож. №1.2 
4 151 757 

1.2.2 Разходи за местни дейности /приложение №2.2/ 4 375 678 
 в т. число резерв за непредвидени и/или 

неотложни разходи  
 

1.2.3 Разходи за делегирани от държавата дейности 
финансирани с общински приходи /приложение 
№2.3/ 

 
93 777 

 
1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено 

на касова основа в размер на (- 1 429 675 лв.) 
2. Приема инвестиционната програма за 2015 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране в размер на 10 922 989 лева, 
съгласно Приложение № 14 

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 
разходи, включително за изграждане и основен ремонт на общински 
пътища в размер на          лева, съгласно Приложение № 14 

2.2 Приема разчет за разходите финансирани с приходи от 
постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно 
приложение №15 

3. Приема числеността на персонала и разходите за заплати през 2015 
година, без звената от системата на народната просвета, които прилагат 
системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №16 

3.1 Определя численост на персонала в Общинска администрация - 
79.5 бройки 

в т.ч. за сметка на единните разходни стандарти – 70.5 бр. 
ПМС 66 – 1 бр. 
и дофинансирани за сметка на собствените приходи - 8 бр. в 

кметствата. 
3.2 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности 

във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи”, Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалища) се 
определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по 
стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение. 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за 
4.1 Членски внос – 3 640 лв. 
4.2 Обезщетения и помощи по решение на общински съвет и на ПК 

„Здравеопазване, Социална политика, Образование, Младежки дейности, 
Спорт, Култура и Етика” в размер на 9 000 лв. и по решение на комисията 
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назначена със заповед на кмета – 3 000 лв. 
4.3 Помощи за погребения и за други цели (за погребения –превози и 

др., ) -       6 060 лв. 
4.4 Субсидии за: 
4.4.1 читалища – 138 800 лв., съгласно Приложение № 17 
4.4.2 спортни клубове – 4 500 лв., съгласно приложение №18 
4.4.3 Организации с нестопанска цел – 8 700 лв., съгласно 

Приложение № 19 
4.5 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни 

условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.2 и 4.4 
5. Приема следните лимити за разходи: 
5.1 СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите 

по трудови правоотношения. 
5.2 Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета 

на общината в размер на 8 000 лв. 
5.3 Разходи за представителни цели на кметовете и кметските 

наместници в населените места в размер на 5 200 лв., както следва 
5.3.1 кмет на населено място – по 500 лв. 
5.3.2 кметски наместник – по 300 лв. 
5.4 Разходи за представителни цели на Председателя на Общински 

съвет в размер на 6 000 лв. 
6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право 

на транспортни разходи: 
6.1 За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, 

съгласно Приложение № 21 
7. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния и 

извънщатния персонал на Общинските предприятия, съгласно Приложение 
№ 22. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от 
Европейския съюз в размер на 9 597 868 лева, съгласно Приложение № 25 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с 
показатели  за 2015 г. и прогнозни показатели за периода 2016 г. и 2017 г., 
по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и 
финансирането, съгласно Приложение №23 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 
Приложение №24 

11. Определя максималния размер на дълга, както следва 
11.1 Максималния размер на новия общински дълг за 2015 година в 

размер на 459 500 лв. 
11.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2015 

г. в размер на 0 лева 
11.3 Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции 

към края на 2015 година в размер на 1 004 110 лева 
11.4 Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2015 

г. се определят в размерите, съгласно Приложение №26 
12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2015 година в размер на 465 202 



 4

лева. 
13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, 

които могат да бъдат поети през 2015 годинав размер на 5 833 954 лева 
14. Определя размера на просрочените задължения за 2014 година, 

които ще бъдат разплатени от бюджет 2015 година в размер на 667 928 
лева, съгласно приложение №20. 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда 
да бъдат събрани през 2015 година в размер на 24 428 лв. 

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 

16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия 
размер на разходите. 

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за 
непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

17. Възлага на кмета:  
17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет.  
17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет.  
17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 
17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на 

средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага 
конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или 
трайно намаляване на бюджетните разходи. 

 
 
 
17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в 

тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 
17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от 

Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с 
изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово 
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 
Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 
бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

18.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или 
договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на 
финансиращата програма, но не по-късно от края на 2015 година. 

18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 
126 от ЗПФ. 

19.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от 
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предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 
предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

20. Упълномощава кмета: 
20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни 
и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални 
програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 
общината за изпълнение на общинския план за развитие.  

20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и 
проекти. 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 
бюджета, съгласно Приложение №27 

 
 

 

 

 

Председател на  

Общински съвет – Девин: 
/Младен Исаев / 

 
 
 

Общ брой - 17 
Присъствали - 13 
Гласували „за“ - 10 
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Р Е Ш Е Н И Е № 20 

 
Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин, 

проведено на 11.02.2015г., Протокол № 2 
 

 

 ОТНОСНО: Допълване състава на съдебни заседатели в Районен съд 
град Девин. 
 

 
Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 17 от 

03.02.2015 г. на Емил Димитров Кисьов – общински съветник, и след 
проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21, т. 23 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебни заседатели, 

 
 

Р Е Ш И: 

  ІІ..  ДДооппъъллвваа  ссъъссттаавваа  ннаа  ссъъддееббннииттее  ззаассееддааттееллии  ззаа  ммааннддаатт  22001155--22002200  гг..  вв  
ссъъддееббеенн  ррааййоонн  ннаа  РРааййооннеенн  ссъъдд,,  ггрраадд  ДДееввиинн,,  ккааккттоо  ссллееддвваа:: 

 1. Дияна Асенова Чаушева 

 2. Димитрина Георгиева Георгиева 

 3. Мария Димитрова Сокерова 

 4. Мирослава Колева Юрукова 

 

 

Председател на  

Общински съвет – Девин: 
/Младен Исаев / 

 
 
 

Общ брой - 17 
Присъствали - 14 
Гласували „за“ - 10 
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Р Е Ш Е Н И Е № 21 

 
Прието на редовно заседание на Общински съвет – Девин, 

проведено на 11.02.2015г., Протокол № 2 
 

 

 ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект 
„Реконструкция на водопровод село Стоманено – Община Девин”. 
 

 
Общински съвет – Девин, след като се запознаха с ДЗО № 16 от 

28.01.2015 г. на Кмета на Община Девин – Цветалин Василев Пенков, и 
след проведени разисквания и гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 
от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 

 
 

Р Е Ш И: 

  11..  ООддооббрряявваа  ПУП – Парцеларен план за обект „Реконструкция на 
водопровод село Стоманено – Община Девин”. 

 

 

 

 

Председател на  

Общински съвет – Девин: 
/Младен Исаев / 

 
 
 

Общ брой - 17 
Присъствали - 12 
Гласували „за“ - 9 



Приложение №1 
към Решение № 18/11.02.2015 г. 

 
СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2015 ГОДИНА 

Дата/Месец Спортно 
състезание 

Място на 
провеждане 

Организатори 
 

Финансиране/
Сума 

 
 Общински 

Ученически игри 
2014 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетно 
2500лв. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Януари 

Общинско 
първенство по 
тенис на маса 
 
 
 
 
 

Спортна зала 
на СОУ „Хр. 

Ботев”-
гр.Девин 

 
 
 
 

Община Девин; 
Училища 

Общинско 
първенство по 
шахмат 
 
Общинско 
първенство по 
футбол 

СОУ „Хр. 
Ботев”-
гр.Девин 

 
Общинска 
Спортна 

площадка кв. 
Врътлек 

 

Община Девин; 
Училища 

 
 
 

Март 

Областни 
състезания на 
ученическите 
игри 

гр. Смолян Училища;общини; РИО 
на МОН 

Националния 
празник 03.Март 
- Футбол на малки 
вратички-
предучилищна 
възраст 
- Турнир по 
шахмат 

 
Общинска 
Спортна 

площадка кв. 
Врътлек 

 
 

ОДК 

 
 
 

Община Девин;ОДК 

 
 
 

Спонсорство 

Април Еко поход по 
случай седмицата 
на гората 

 Община Девин;ОДК; 
училища 

Спонсорство 

Участие във 
футболен турнир 
„Данониада” 

гр.Смолян ННД, „Данон 
Сердика”АД, БФС, със 
съдействието на МОН 

Спонсорство 

Май Футболен турнир 
за ветерани по 
случай 6 май-
Гергьовден 

Общински 
стадион-
гр.Девин 

Община Девин;ОДК; 
училища 

Спонсорство 

Състезание по Общински Община Девин;ОДК; Спонсорство 



 

дърпане на въже стадион-
гр.Девин 

училища 

Лекоатлетически 
крос 

По маршрут Община Девин;ОДК; 
училища 

Спонсорство 

Май Спортни 
състезания по 
случай 17 май – 
Ден на българския 
спорт 

Общински 
стадион-
гр.Девин 
Общинска 
Спортна 

площадка кв. 
Врътлек 

 

Община Девин;ОДК; 
училища 

Спонсорство 

Август Състезание по 
плуване по случай 
седмицата на 
водата 

Плувен басейн 
на Спа-хотел 

„Орфей” 

Община Девин Спонсорство 

Октомври Спортни 
мероприятия по 
случай празника на 
гр. Девин 

  
 
 
 
 
 
 
 

Община Девин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Спонсорство 
 
 

Турнир по 
стрийтбол 

Пред Дом на 
културата 

Турнир по тенис 
на маса 

фоайе в Дома 
на културата 

Турнир по футбол 
за институциите 

Спортна 
площадка при 
Спа-хотел 
„Орфей” 

Футболен турнир с 
ученици 

Спортна 
площадка при 
Спа-хотел 
„Орфей” 

Турнир по шахмат Зала на 
Общинска 

администрация
-Девин 



Традиционни културни прояви Дата и място Периодичност Организатор
От какво 
значение е 
събитието

Средства 
от бюджет 

2015 г.
1 2 3 4 5 6

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ЯНУАРИ
Битова вечер на тема: "Зима край огнището"- предоставяне на 
традиционни ястия, старинни игри и забавления, демонстриране на 
умения на различни занаяти

м. 01. 2015 г. Ежегодно НЧ - Беден, НЧ - Триград,       
НЧ - Лясково Местно

Изложба на литература по случай 167- та годишнина от рождението на 
Христо Ботев, рецитал 06.01.2015 г. Ежегодно СОУ - Девин, НЧ - Селча Местно

Празнуване на Бабин ден - среща с баби, млади майки и 
дългогодишни акушерки 21.01.2015 г. ОНЧ-Девин, НЧ-Гьоврен, НЧ-

Михалково и НЧ-Стоманево Местно

Организиране на детски зимен празник с учениците от ОУ "Иван 
Вазов" - с.Триград м.01.2015 г. НЧ-Триград Местно

120 години от рождението на Гео Милев - рецитал м. 01. 2015 г. НЧ-Грохотно Местно

Фото изложба - конкурс на тема "Зимна приказка в Родопите" 26 - 30.01.2015г. ОДК-Девин Местно 100

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ФЕВРУАРИ

Рецитал от стихотворения посветени на любовта 14.02.2015 г. НЧ - Грохотно Местно

Изложба на литература за Васил Левски и отбелязване на 142 - та 
годишнина от гибелта на Апостола с рецитал и презентация 
представена от ученици 

19.02.2015 г. - Девин Ежегодно Читалища, община и училища Местно

Изложба-конкурс за изработване на мартеници от ученици, 
благотворителен базар на мартеници 15-28.02. 2015 г. Ежегодно Читалища, училища, ОДК и ЦОП-

Девин Местно

"Български шевици и плетене на една кука" - съхраняване на 
традиционни занаяти и обичаи м.02. 2015 г. Ежегодно НЧ - Стоманово Местно

Клуб "Културно-историческото наследство на Родопите" - 
представителна изява в гр.Девин, кв.Настан м.02. 2015 г. ОДК-Девин Местно

Презентация "Значението на Санстефанския мирен договор за 
бъдещото развитие на България" 25.02.2015 г. ОНЧ - Девин Местно

Кукерски празник "Мечкяри" в с.Осиково 28.02.2015 г. - с.Осиково Ежегодно НЧ-Осиково Местно

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ МАРТ
Ден на самодееца:

- Концертни програми на самодейци от читалищата 01.03.2015 г.           
по населени места

                                                                                                                                           Приложение към Решение № 17 от 11.02.2015г

1000Читалищата в общината

КАЛЕНДАР ЗА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ И ИЗЯВИ ПРЕЗ 2015 г. В ОБЩИНА ДЕВИН

МестноЕжегодно



Изложба на литература посветена на 3 март - Национален празник на 
Република България и Освобождението на България 01.03.2015 г. ОНЧ-Девин Местно

Честване на 3-ти март - Национален празник на Република България Ежегодно Община Девин 500

- Тържествен концерт 

03.03.2015 г.

ОНЧ "Родопска просвета" ,      
НЧ "Възраждане -1949" ,        

ОДК-Девин, СОУ "Христо Ботев", 
ПГ "А.С. Попов"

- Чествания по населени места 03.03.2015 г. Читалищата в общината
"Творчеството на жената носител на красота и радост" - среща на жени 
от клуб Творец 05.03.2015 г. ОНЧ-Девин

Местно 100

Изложба "Сръчните ръце на жената" - от ръкоделия и сладкиши. 
Концертна програма 08.03.2015 г. НЧ-Беден ,  НЧ-Грохотно,       

НЧ-Гьоврен
Местно 240

Празничен концерт "Подарък за мама" 08.03.2015 г. ОДК - Девин 100

Обичай -" 14 март" - палене на марта, прогонване на змиите 14.03.2015 г. Ежегодно НЧ-Беден, НЧ-Грохотно, НЧ-
Осиково и НЧ-Триград Местно

Участие в Национален конкурс "Водата извор на живота" - "Чиста вода 
за чиста земя" - рисунка, фотография, презентация 19 - 20.03.2015 г. ОДК-Девин Местно

Празнична среща на участници в самодейните състави и читалищни 
деятели, посветена на Празника на любителското художествено 22.03.2015 г. ОНЧ - Девин и Община Девин Местно

Участие в Национален фолклорен фестивал "Орфеево изворче" м.03.2015 г. ОДК - Девин и НЧ - Михалково Местно 400

Участие в Национален детски конкурс "Диньо Маринов" - за 
изпълнители на народна музика (гайдарски състав) 27-29.03.2015 г. ОДК - Девин Национално

Светлинно шоу "Часът на Земята" 29.03.2015 г. Ежегодно Община Девин Местно

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ АПРИЛ
Ден на шегата - празник за малки и големи 01.04.2015 г. Ежегодно Читалищата в общината Местно

Седмица на гората 06 -12.04.2015 г. Ежегодно Община Девин Местно

 - еко поход с ученици до защитената местност "Поречието на р. Девинска" 
 - състезание по риболов
 - конкурс за рисунка, фотография, есе и стихотворения за гората ОДК - Девин
 -концерт на самодейци от общината
 - рок вечер с млади изпълнители
Участие в международния детски фестивал "Млади таланти" 07-12.04.2015 г. ОДК - Девин Международно
Изложба на великденски яйца 08-12.04.2015 г. Ежегодно ОДК-Девин, НЧ - Михалково Местно

Международен ден на Земята -изложба от природни материали 22.04. 2015 г. Ежегодно СОУ "Хр.Ботев", ОДК-Девин, НЧ-
Триград, НЧ-Селча Местно

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

20 - 27.04.2015 г. Ежегодно Читалища, училища и ОДК - 
Девин Местно

Участие в Международния фолклорен фестивал "Софийска пролет" м.април 2015 г. НЧ-Настан Национално

Местно



КУЛТУРНИ ПРОЯВИ МАЙ

Гергьовден - общоградски празник 06.05.2015 г. Ежегодно Община Девин, ОНЧ-Девин и 
ОДК-Девин Местно 1500

Празник на с.Брезе  и  70- годишен юбилей на НЧ "Асен Златаров - 
1945" - с. Брезе 06.05.2015 г. Ежегодно НЧ и Кметство - с.Брезе         Местно 1000

Представяне на обичай "Вадене на китки" 06.05.2015 г. Ежегодно НЧ - с.Грохотно Местно 160

Ден на ученическото самоуправление 08.05.2015 г. Ежегодно СОУ "Хр.Ботев" и Община Девин Местно 100

Празник на с.Грохотно 09.05.2015 г. Ежегодно НЧ и Кметство с.Грохотно       Местно 1000

Празник на с. Гьоврен 13.06.2015 г. Ежегодно НЧ и Кметство - с.Гьоврен       Местно 1000

Творческа вечер на поетесата Даниела Радулова 20.05.2015 г. ОНЧ-Девин Местно 50

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост Община Девин 1000

 - Изложба от литература, посветена на делото на Кирил и Методий 11.05.2015 г. Ежегодно ОНЧ - Девин

 - Празничен концерт 24.05.2015 г. Ежегодно ОНЧ-Девин, СОУ "Христо Ботев" 
и ПГЕ "А.С. Попов" и ОДК-Девин

- Тържества по специална програма 24.05.2015 г. Ежегодно Училища,читалища, детски 
градини

- Патронен празник  на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - кв.Настан и празник 
на кв.Настан 24.05.2015 г. ОУ-Настан , НЧ-Настан и        

ОДК-Девин 1500

 - изпращане на абитуриенти от випуск 2014/2015 г. от СОУ "Христо Ботев" 
и ПГЕ "А. С. Попов" 24.05.2015 г. Ежегодно Община Девин 200

Конкурс на тема "Почитател на книгата" 24.05.2015 г. Ежегодно НЧ - Грохотно Местно 50

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ЮНИ
Ден на детето 01.06.2015 г. Ежегодно Местно
- Викторина и весели състезания, изложба на тема "Творя и уча в ОДК" и 
конкурс по населени места

90 годишен юбилей на ОУ "Христо Ботев" - с. Лясково
02.06.2015 г. ОУ  "Христо Ботев" - с. Лясково Местно 200

Патронен празник на СОУ-Девин 02.06.2015 г. Ежегодно СОУ - Девин Местно 100

Световен ден на околната среда 05.06.2015 г. ОДК - Девин

Празник на с.Беден 06.06.2015 г. Ежегодно НЧ и Кметство с.Беден Местно 1000

Представителна изява на кръжок "Зелено човече" м.06.2015 г. ОДК - Девин Местно 100

Празнуване на "Еньовден" и пресъздаване на обичая по бране на 
билки 24.06.2015 г. Ежегодно ОНЧ-Девин Местно

"Петровден" 29.06.2015 г. Ежегодно НЧ - Брезе и Кметство - Брезе Местно

Община Девин, читалища, ДГ, 
ОДК и ЦОП -Девин 

Местно



Участие на ВГСГП "Орфей" и ВГПП "Лира" в ХІV Национален фестивал 
на старата градска песен "Нежни чувства" в град Пловдив м.06.2015 г. ОНЧ - Девин Национално

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ЮЛИ
Юбилейна изложба на Татяна Димитрова 03.07.2015 г. ОНЧ-Девин Местно 150

Руска вечер с гостуващ ансамбъл м. 07.2015 г. Ежегодно Община Девин Местно 400

Участие на самодейци в "Събора на народното творчество и 
животновъдството" - Рожен 2015 17-19.07.2015г. Самодейци от Община Девин Национално

 Участие на самодейци в Международни фолклорни фестивали  м.07.2015 г. Ежегодно ОНЧ-Девин, НЧ-Настан и НЧ-
Грохотно Международно

Среща на любителите на популярната и старата градска песен с 
участието на читалищните групи и гости от областта и близки общини 17.07.2015 г. ОНЧ - Девин Местно 400

Участие на ученици от Община Девин в Лятна театрална академия 
Широка лъка м.07.2015 г. Ежегодно Община Девин, ОДК-Девин и 

ЦОП-Девин Национално 100

Родова среща на жителите на Триград, Жребово и Кестен 25. - 26.07.2015 г. Ежегодно НЧ-Триград, Кметство-Триград, 
Жребово и Кестен Местно 1800

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ АВГУСТ
Празник на с.Селча 01.08.2015 г. Ежегодно НЧ и Кметство с.Селча Местно 1000
Участие в надсвирване в с. Гела 02.08.2015 г. Ежегодно НЧ - Михалково Национално
Възпроизвеждане на обичая "Среде лято" - с.Триград 07.08.2015 г. Ежегодно НЧ и Кметство на с.Триград Местно
Празник на с.Лясково 08.08.2015 г. Ежегодно НЧ и Кметство с.Лясково Местно 1000
Празник на с.Осиково 25.08.2015 г. Ежегодно НЧ и Кметство с.Осиково Местно 1000
 Празник на с.Чуреково 15.08.2015 г. Ежегодно Кметство с.Чуреково Местно 200
Седмица на водата 17-23.08.2015 г. 400
 - турнир по плуване
 - конкурс за есе на тема "Лебечната сила на водата"
 - конкурс за фотография на тема "Водата - синьото злато на Земята"
 - концерт
Празник на с.Стоманево 22.08.2015 г. Ежегодно НЧ и Кметство с.Стоманево Местно 800

Втори фолклорен танцов фестивал "Девин Денс фест" 22 - 23.08.2015 г.
Община Девин, Танцов състав 

"Девин Денс Клуб" и ОДК - 
Девин

Национално 2000

Участие на самодейци в Национален събор или Международен 
фолклорен фестивал м.08.2015 г. Ежегодно Читалищата в общината Местно

Празник на село Михалково 05.09.2015 г. Ежегодно НЧ и Кметство с.Михалково Местно 800
Какво знам за моя род - вечер посветена на родовете с възрастните и 
гостуващите деца на селото

31.08.2015 г. Ежегодно НЧ - Триград Местно

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ СЕПТЕМВРИ
Изложба от литература посветена на Съединението и обявяване 
независимостта на България 01.09.2015 г. ОНЧ - Девин Местно 50

Ден на съединението - фотоизложба 06.09.2015 г. НЧ - Гьоврен, НЧ - Михалково Местно

Участие на самодейци в международен фолклорен фестивал "Раднево м.09.2015 г. Ежегодно НЧ - Настан Национално

Ежегодно
Община Девин, ОНЧ-Девин, 
СОУ "Христо Ботев", ПГ 

"А.С.Попов" и ОДК - Девин
Местно



Първи учебен ден 15.09.2015 г. Ежегодно Училища от Община Девин Местно
Вечер посветена на Съединението на България и обявяване на 
Независимостта със снимкова изложба и презентация представена от 
Васка Ангелова - историк

17.09.2015 г. ОНЧ  - Девин Местно 50

Международен фолклорен фестивал "Балкански ритми" 21 - 27.09.2015 г. Община  Девин Международно 10000

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ОКТОМВРИ
Отбелязване деня на възрастните хора, празнуване на златни сватби, 
посещение на дълголетници 01.10.2015 г. Ежегодно НЧ - Триград, НЧ - Грохотно Местно 100

Изложба от литература на родопски автори  за Балканската война 01.10.2015 г. ОНЧ - Девин Местно 50

Празник на град Девин 08 ‐ 11.10.2015 г. 6900

 - тържествена заря проверка

 - празничен концерт "Родопа пее и танцува"

- спортни изяви

Изложба "Народните будители" и презентация посветена на 
училищното дело в Родопите в края на ХІХ и началото на ХХ век 30.10.2015 г. ОНЧ - Девин Местно 50

Изложба от литература посветана на Деня на Народните будители 31.10.2015 г. Ежегодно Читалищата в общината Местно

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ НОЕМВРИ
Отбелязване Деня на будителите  - среща с писатели, поети, 
журналисти и учители от Девин                                                                     01.11.2015 г. ОНЧ - Девин и Община Девин Местно 200

Вечер посветена на ръчното плетиво
20.11.2015 г.

НЧ - Триград Местно

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ДЕКЕМВРИ
Изложба  на картички, рисунки, сурвачки, украса за елха и др. 
посветени на зимата, Коледните и Новогодишни празници и обичаи 12.12.2015 г. Ежегодно Читалища, училища и           

ОДК - Девин Местно

Конкурс за Коледно-Новогодишна украса/вътрешна и външна/ 21-24.12.2015 г. Ежегодно Община Девин

Коледни и новогодишни празници:

- Празничен Коледен концерт
18.12.2015 г. Ежегодно

Община Девин, ОНЧ-Девин и 
ОДК-Девин

- Дефилаж на Коледарска група
24.12.2015 г. Ежегодно ОНЧ - Девин

- Посрещане на Дядо Коледа 24.12.2015 г. Ежегодно училища и детски градини
- Посрещане на Новата 2015 година 31.12.2015 г. Ежегодно Община Девин
Други непредвидени разходи 1000

      Изготвил,
      Гл.експерт "Образование и култура".............................. КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН: ..........................................
                                                            /С. Михайлова/                    /Цветалин Пенков/

Местно 2000

МестноЕжегодно Община Девин и ОНЧ - Девин, 
ОДК и ЦОП - Девин
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