
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

от 27.01.2020 г. 

 

Приемане на Програма за управление на община Девин  

за периода 2019 г. – 2023 г. 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема предложената от кмета на община Девин „Програма за управление 

на община Девин за периода 2019 – 2023 година”. 

  

 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.01.2020 г., Протокол № 1, т. 11, КО – 28/20.01.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

ПРОГРАМА 
ЗА  

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН 
ЗА МАНДАТ 2019 – 2023 г. 

 
 

  

  

 
ЗДРАВКО ИВАНОВ  
Кмет на община Девин 

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

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

 

Настоящата програма за управление на Община Девин за мандат 2019 – 2023 г. е 

изработена на основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. Програмата е съобразена с визията за развитие на Община Девин за 

периода 2019- 2023 г., общинския план за развитие на Община Девин 2014-2020 г., 

Интегрирания план за градско развитие, Стратегията за устойчиво развитие на туризма 

2014-2020 г., предизборната ми платформа за управление на общината, както и с 

тенденциите, заложени в стратегически национални и европейски програми.  

           Визията на програмата ми за развитие на община Девин е изградена не само въз 

основа на съществуващите проблеми, но и съобразно предложенията на жителите на 

община Девин, изразени по време на предизборните ми срещи с тях, както и желанието 

им и възможностите да участват в местното самоуправление, гарантирано от чл.  17 на 

ЗМСМА. 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ 

 

           В качеството ми на Кмет на община Девин, получил доверието на хората, 

декларирам, че в дейността си ще се ръководя от следните принципи на управление: 

 

1. Прозрачност и екипност при вземане на решенията. 

2. Толерантно отношение към гражданите и социална ангажираност към техните 

проблеми. 

3. Ефективност, професионализъм и отчетност на общинската администрация. 

4. Добро партньорство, коректност и сътрудничество с институции, ведомства, 

неправителствени и браншови организации. 

5. Гарантиране на върховенството на закона, защита на интересите на гражданите и 

бизнеса, социална справедливост и сигурност. 

6. Приемственост и градивност по отношение на реализираните до момента проекти. 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ 

 

Основната цел, която трябва да реализираме чрез изпълнението на Програмата 

е да превърнем  община Девин в атрактивен и динамичен туристически регион с развитие 

потенциала на местните хора, както и да създадем благоприятна среда за инвеститори.        

Това ще даде възможност да се подобри качеството на живот и благосъстоянието 

на хората, да се съхранят природните ни богатства и културно-историческото ни 

наследство, както и да се запазят младите хора в общината, и да се подпомогнат хората с 

увреждания, възрастните и самотни хора. 
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         За постигане на тази цел е необходимо да се осъществят положителни промени 

във всички обществено значими сектори на местната власт, следвайки заложените в 

Програмата приоритети. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

          В предизборната ми Програма с моя екип поставихме акценти върху основни 

сфери от обществения живот на населението на община Девин, а именно: 

 

1. Нов управленски подход в работата на Общинска администрация –Девин с цел 

осигуряване на бързо и качествено административно обслужване на жителите на 

общината и връщане на доверието към общинската администрация. 

2. Превръщане на Община Девин в атрактивен и динамичен туристически регион с 

развиване потенциала на местните хора, като се изгради Туристически център и се 

създаде Консултативен съвет по туризма. 

3. Подкрепа на местните занаятчии и производители и създаване на добри условия за 

привличане на нови инвеститори. 

4. Активна стратегия за решаване на проблема с отпадните води и проектиране на 

пречиствателна станция. 

5. Бързо и трайно разрешаване на проблемите, свързани с лечебното заведение МБАЛ 

„Девин” ЕАД и подобряване на достъпа до качествени медицински услуги в малките 

населени места на общината. 

6. Ефективно стопанисване на природните ресурси на територията на община Девин 

/общински горски фонд, пещери и природни обекти с културно-историческо 

значение, минерални извори/. 

7. Финансова дисциплина, оптимизиране на разходите и преразглеждане на местните 

данъци и такси. 

8. Подкрепа за младите хора в кариерното им ориентиране, подсигуряване на 

атрактивни образователни специалности и активното им участие в обществения 

живот на общината чрез създаване на Младежки съвет. 

9. Продължаване на политиката за благоустрояване на уличните мрежи, ВиК и 

канализационните мрежи, кварталите и реконструкциите на жилищни и общински 

сгради във всички населени места на община Девин. 

 

За реализирането на тези цели ще се ползва целият човешки и финансов ресурс 

на общината. Със съвместните усилия на всички специалисти, отговорни граждани и 

служители, както и със съдействието на местните и държавни институции, бизнеса, 

обществени съвети и организации заедно ще изградим нашия дом в сърцето на Родопа 
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планина – Девинска община, като един проспериращ духовен, икономически и 

туристически център, осигуряващ бъдеще за нашите деца. 

 

ПРИОРИТЕТ 1 

 

 
I. Нов управленски подход в работата на Общинска администрация – 

Девин, който включва: 

 

1. Бързо и качествено административно обслужване; 

2. Толерантно отношение към гражданите и техните проблеми; 

3. Създаване на Обществен съвет/ Консултативен съвет с цел гражданско участие 

в помощ на местното самоуправление за диалог с гражданите и контрол на 

дейностите на общинска администрация; 

4. Прозрачност и отчетност на дейностите  на общинска администрация; 

 
Добре функциониращата администрация е от особено важно значение за 

осигуряване на бързо и качественно обслужване на населението. Изискванията на 

обществото към качеството на получаваните административни услуги стават все по-

големи. Все по-често гражданите поставят необходимостта техните проблеми да бъдат във 

фокуса на целия административен процес и максимално да се облекчи достъпът до 

услугите, предоставяни от администрацията. Толерантното отношение и човешкият 

подход към проблемите на хората са съществен елемент при обслужването им. 

В тази връзка е необходимо да се проведе административен одит и да се извърши 

Сетрифициране на предоставените от общината услуги, за да се подобри качеството на 

обслужване и да се пригоди към европейските стандарти и изисквания за 

документооборот, както и да се актуализират наредбите, правилниците и подзаконови 

нормативни актове, съгласно законовите рамки. 

Важно е да се продължи и процесът на усъвършенстване на електронните услуги, 

предоставяни от общината, да има лесен и бърз достъп до обществена информация и 

услуги. 

Официалната интернет страницата на община Девин ще продължава да 

информира обществеността за случващото се в общината. За популяризиране на 

дейността на местната власт ще се ползват и възможностите на социалните мрежи, както 

и на медии от областно ниво.  

Не на последно място по значимост е и добрият и конструктивен диалог със 

структурите на гражданското общество /граждански инициатинвни комитети и 

неправителствени организации/. Гражданското участие в местното самоуправление е 

гарант за прозрачно и демократично управление. Това може да стане чрез създаване на 
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Обществен съвет и Консултативен съвет от активни, будни граждани, готови със своя 

опит, житейска мъдрост и професионални качества да допринесат за реализиране на 

Програмата. 

Прозрачността, обективната информираност, бързото обслужване и приветливата 

администрация са лицето на общината пред гражданите и основен фактор за повишаване 

на доверието към местната власт.  

 
МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТ 1: 

 

№ 

 
Дейности и мерки по 

приоритета 
 

Основа цел Очаквани 
резултати 

Срок на 
изпълнение 

 
I. Нов управленски подход в работата на Общинска администрация 

 
1 Административен одит Събиране и 

анализиране на 
нефинансова 
информация за 
организацията на 
работа на 
служителите в 
общината с цел 
подобряване 
качеството на 
извършваните от тях 
административни 
услуги. 

Ще се подобри 
контролът и 
ефикасността на 
работата на 
служителите.  
Ще се подобри 
контролът върху 
стопанската 
дейност за 
спазване на 
нормативните 
изисквания. 

м.Юни 2020 г. 

2 Финансов одит Събиране и 
анализиране на 
информация за 
финансовото 
състояние на 
общината и 
целесъобразното 
изразходване на 
средствата от 
общинския бюджет. 

Осигуряване на 
по-висока 
ефективност на 
бюджетните 
разходи и 
финансова 
дисциплина. 

м.Юни 2020 г. 

3 Участие на служителите 
от общинска 
администрация в 
програми за обучения и 
семинари 

Да се поддържа 
добро ниво на 
компетентност, 
знания и умения на 
служителите. 

Ще се повиши 
квалификацията 
на служителите.  

Ежегодно  
2020 г. – 2023 г. 
 

4 Иницииране създаването 
на Обществен съвет и 
Консултативен съвет от 
експерти 

Да се използва 
човешкият ресурс от 
специалисти в 
различини области 
за развитието на 
община Девин. 
 

Активно участие 
на гражданите в 
местното 
самоуправление.  

м.Февруари – 
м.Април 2020 г. 

5 Провеждане на публични 
обсъждания по важни 
общозначими 

Да се запознават 
жителите на община 
Девин с текущите 

Прозрачност и 
демократичност 
при вземане на 

Ежегодно  
2020 г. – 2023 г. 
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приоритетни въпроси и 
теми, касаещи интересите 
на населението на 
общината 

приоритети, 
проблеми и задачи, 
свързани с важни 
въпроси и теми. 

важни за 
общината 
решения. 

6 Работни срещи с 
институциите – РУ на 
МВР, РСПБЗН, 
Гражданска защита, 
Общинска ветеринарна 
служба, ХЕИ, РИОКОЗ, 
ДЛС, РЗИ и други 

Да се поддържа 
добра 
комуникативна 
връзка с 
институциите . 

Превенция и 
контрол на 
въпроси и теми 
по 
компетентност. 

Ежегодно  
2020 г. – 2023 г. 
 

7 Въвеждане на 
комплексно 
административно 
обслужване 

Да се улесни 
достъпът на 
населението до 
административните 
услуги. 

Ще се подобри 
качеството и 
бързината на 
обслужване на 
жителите на 
община Девин 

2020 г. – 2022 г. 

 
 

ПРИОРИТЕТ 2 
 

 
II. Превръщане на Община Девин в атрактивен и динамичен 

туристически регион с развиване потенциала на местните хора  
 

1. Изработване на публична Стратегия за развитието на туризма; 
2. Изграждане на туристически информационен център; 
3. Създаване на работещ Консултативен съвет по туризма за взаимодействие между 

общината и браншовите организации; 
4. Стопанисване и ефективно използване на природните забележителности и 

исторически ценности на територията на Община Девин; 
5. Стимулиране създаването на биопродукти с местен характер; 
6. Възраждане и подкрепа развитието на местното занаятчийство; 

 
 

 
Географското положение, природният ресурс и богатото културно-историческо 

наследство, с които е надарена община Девин, извеждат като водеща икономическа опора 

за развитието на района, туристическата дейност.  

Трайното ангажиране на общината с културно-историческите забележителности 

ще доведе до тяхното опазване, подобряване на състоянието им и подходящо 

експониране. 

В общината липсва Туристически информационен център, който да отговори на 

нуждите на туристопотокът и да бъде в помощ и услуга на туристическия бранш в 

региона. Трудности има и в комуникацията между общинска администрация и браншовите 

организации, свързани с услугите, които предоставят те. 

Решаването на редица въпроси от местно значение, в сферата на туризма и 

развитието на местното производство на биопродукти, на фона на ограничените 

финансови възможности, с които община Девин разполага, предполага взаимодействието 

и сътрудничеството между общината и частния сектор. 
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Мисия на нашия екип е ефективното стопанисване и управление на 

наличните природни ресурси, съвместно с бизнеса и браншовите организации. 

Това налага създаването на Консултативен съвет по туризъм за 

взаимодействие между общинска администрация и браншовите организации в сферата на 

туризма и произтичащите от този сектор дейности. 

Визията за развитието на туризма и на Девин, като балнеоложки спа център 

налага изработването на  целенасочена Стратегия за развитие на туризма. 

Въпреки, че общината има такава Стратегия, чийто срок изтича в края на 2020 г., 

е необходимо да се обединят усилията на общинска администрация, браншовите 

организации и частния сектор, за да отговорим на съвременните нужди на туристите, да 

се засили интересът към нашия край не само на българския турист, но и на туристи от цял 

свят. 

Изграждането на Туристически информационен център ще подобри качеството на 

предоставените в региона туристически услуги и ще съдейства за популяризирането на 

туристическите дестинации и обекти в община Девин, както и на рекламирането на 

биопродуктите на наши местни производители. 

 
 

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТ 2: 
 

№ 

 
Дейности и мерки по 

приоритета 
 

Основа цел Очаквани 
резултати 

Срок на 
изпълнение 

 
II. Превръщане на Община Девин в атрактивен и динамичен туристически 

регион с развиване потенциала на местните хора 
 

1 Изграждане на 
туристически 
информационен център 

Изграждане на 
център за 
подпомагане на 
бизнеса, като 
ключов инструмент 
за насърчаване на 
икономическото 
развитие на община 
Девин. 

Предоставяне 
на туристически 
услуги и 
информация. 
Подобряване на 
рекламната 
дейност, 
свързана с 
туризма в 
община Девин. 

2020г. – 2023 г. 

2 Изработване на Стратегия 
за развитие на туризма 

Създаване на 
единен 
туристически пакет 
и ясна визия за 
реклама на 
туристическите 
обекти и 
предлаганите 
услуги. 

Тясно 
сътрудничество 
и ангажиране на 
браншовите 
организации за 
по-добро 
предлагане на 
наличния 
туристически 
продукт. 

2020 г.- 2023 г. 

3 Създаване на 
Консултативен съвет по 
туризъм 

Създаване на 
механизъм за по-
добра координация 

Пълно 
използване на 
туристическия 

2020 г.-2023 г. 
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между публичния и 
частния сектор в 
областта на 
туризма. 
Създаване на 
отношения на 
партньорство и 
координиране на 
сътрудничеството 
между 
заинтересованите 
страни. 

потенциал на 
територията на 
община Девин и 
околностите, 
както и на 
предлаганите 
туристически 
продукти. 

4 Организиране и 
провеждане на събития с 
регионален, национален и 
международен обхват 
/фестивали, фолклорни 
културни събития, спортни 
състезания и семинарии/ 

Насърчаване на 
предприемачеството 
в сферата на 
културата и 
обвързване с 
културен туризъм.  

Опазване и 
популяризиране 
на културно-
историческото 
ни наследство.  
 

2020 г.– 2023 г. 

5 Участия в регионални, 
национални и 
международни културни 
събития, и туристически 
борси 

Създаване на 
партньорства между 
общинската власт, 
културните 
институции, 
неправителствения 
сектор и 
туристическия 
бранш. 

Опазване и 
популяризиране 
на културно-
историческото 
ни наследство.  
 

2020 г.– 2023 г. 

6 Изготвяне на общинска 
Стратегия за туризма и 
разработка на 
разнообразни 
туристически продукти 

Ефективно 
използване на 
местния природен и 
културен потенциал 
за устойчиво 
развитие на туризма 
и постигане на 
продуктово 
разнообразие. 

Включване на 
Девинския край 
в националните 
туристически 
потоци. По-
ефективно 
управление на 
наличните 
средства и 
възможности за 
допълнително 
финасиране. 

2020 г.– 2023 г. 

7 Изработване и прилагане 
на цялостна маркетингова 
и рекламна стратегия  
 
 
 
 
 
 

Да се създаде 
цялостна визия за 
реклама на 
културно-
историческите 
обекти и 
туристическите 
услуги.  
Да се 
популяризират  
биопродукти с 
местен характер и 
значение. 

Повишаване на 
интереса към 
Девин и региона 
като 
туристическа 
дестинация. 

2020 г.– 2023 г. 
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8 Изграждане и 
благоустрояване на нови 
атрактивни туристически 
места за по-дълго 
пребиваване в 
дестинацията и поставяне 
на повече информационни 
и указателни табели за 
улеснение на туристите.  

Обогатяване и 
разнообразяване на 
предлагания 
туристически 
продукт и създаване 
на комбинирани 
пакети в 
съответствие с 
потребителското 
търсене и развитие 
на целогодишни 
форми на туризъм – 
културен, селски, 
еко и други. 

Повишаване на 
интереса към 
Девин и региона 
като 
туристическа 
дестинация. 

2020 г.– 2023 г. 

9 Подкрепа за 
възстановяване на мести 
занаяти чрез организиране 
на изложби, ателиета за 
участие на туристите в 
изработването на изделия, 
създаване на места за 
продажба на изделията и 
продукти с местно 
значение. 
 

Подпомагане на 
местния бизнес, 
свързан с 
производство на 
биопродукти.  
Подпомагане на 
знаятчийството. 

Да се 
популяризират 
местните 
занаятчии и 
производители 
на биопродукти. 

2020 г.– 2023 г. 

10 Провеждане на кръгла 
маса/конгрес/дискусия по 
проблеми и теми, свързани 
с балнеологията, спа и 
селския туризъм и други 

Създаване на 
партньорства и 
обмен на 
информация. 

Обмен на 
знания и опит. 
Внедряване на 
добри практики. 

2020 г.– 2023 г. 

11 Разработване на съвместни 
туристически продукти със 
съседни страни и други 
целеви пазари 

Създаване на  
партньорства с 
общини развиващи 
сходен  туризъм /в 
страната и 
чужбина/, 
побратимяване с 
градове и общини 
със сходни 
природни ресурси. 

Обмен на 
знания и опит. 
Внедряване на 
добри практики. 

2020 г.– 2023 г. 

 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ 3 
 

 
III. Създаване на по-добри условия за живот и бизнес в Община Девин 

 
1. Подобряване на транспортната инфраструктура – входната артерия на града, 

междуселищната пътна мрежа, улици и тротоари, ВиК и канализационна мрежа в 
населените места, спортни и детски площадки; 

2. Повишаване безопасността на уличното движение; 
3.  Решаване на проблема с отвеждането на отпадъчни води и проектиране на 

пречиствателна станция; 
4. Разрешаване на проблема със сметището за строителни отпадъци и сметосъбирането; 
5. Благоустройство на жилищните квартали; 
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6. Подпомагане на малкия и средния бизнес чрез стимулиране на предприемачите, 
провеждане на срещи за сътрудничество, информационни и разяснителни кампании 
за възможности за кандидатстване по европейски проекти и осигуряване на тяхното 
финансиране; 

7. Създаване на условия за привличане на инвеститори с цел откриване на нови 
работни места; 

 
Утвърждаването на Община Девин като предпочитана туристическа дестинация 

налага все по-големи отговорности за подобряване на общинската инфраструктура, 

облагородяването на жилищните квартали и междуселищната пътна мрежа, 

реконструкцията и модернизацията на централната градска част, както и спазване на 

реда и съхраняване на чистотата. Това е отговорност не само на общинската местна 

управа, но и на всеки жител на общината. 

През изминалите мандати са положени доста усилия за изграждане на 

канализационна и водопроводна мрежа в някои населени места, както и за рехабилитация 

на улици и междуселищна пътна мрежа. 

Също така успехи има и в благоустрояването на жилищни блокове и обществени 

сгради, с цел подобряване на енергийната ефективност. 

През този мандат ще продължим да надграждаме и да работим за решаване на 

проблеми, свързани с инфраструктурата, комуналните услуги, благоустрояването на 

жилищни квартали, опазването на околната среда. 

Значимо място ще отделим за подпомагане на малкия и средния бизнес и 

създаване на условия за привличане на инвеститори с цел откриване на нови работни 

места. 

За осъществяването на поставените цели в сферата на благоустрояването следва 

да се създадат необходимите устройствени планове и проекти, интегрирани с 

възможностите за финансиране най-малко по три направления: общински бюджет, 

държавен бюджет, европейско финансиране в рамките на съответните Оперативни 

програми. 

В община Девин спешно е необходимо да се реши проблемът с паркирането на 

автомобили, особено през летния период и по време на празници, във връзка с 

увеличения брой туристи и ограничените паркоместа в централната градска част. 

Предвижда се да се увеличат паркоместата, като се изградят нови паркинги. Ще 

се оптимизира регламентираната зона за кратковременен престой, както и ще се регулира 

движението в централната градска част, като се създаде синя зона. 

Друг важен приоритет за местното управление е създаване на здравословна 

градска среда на населението, ограничавайки вредните въздействия на околната среда. 

Това включва поддържането, хигиенизирането и опазването на зелените площи и 

уличната мрежа в града и селата в добро състояние и чистота. 

Важно място трябва за заеме и проблемът, свързан с управлението на отпадъците. 
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Изграждането на пречиствателна станция ще реши един от основните проблеми, 

свързани със замърсяването на околната среда и водите. В тази връзка е необходимо да 

се проектира и кандидатства за финансиране на подобно съоръжение. 

Специална политика ще се проведе и във връзка с подобряването и контролът за 

предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това 

места, чрез административни санкции и разяснителни кампании. 

Повишаването на общественото съзнание и подобряване културата на 

населението, е отговорност, която носи всеки един от нас за опазване на околната среда 

и човешкото здраве от замърсявания с отпадъци. 

           
 

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТ 3: 
 

№ 

 
Дейности и мерки по 

приоритета 
 

Основа цел Очаквани 
резултати 

Срок на 
изпълнение 

 
III. Създаване на по-добри условия за живот и бизнес в Община Девин 

 
1 Реконструкция на улична 

мрежа по неселени места и 
общински пътища 

Подобряване на 
достъпа до 
населените места в 
Общината. 

Подобрена 
мобилност на 
населението. 
Подобрено 
състояние на 
пътната и 
улична 
настилка 

2020 г.– 2023 г. 

2 Реконструкция на 
водопроводна и 
канализационна мрежа в 
населените места 

Подобряване на 
ВиК мрежата по 
населении места. 

Подобряване на 
жизнената 
среда на 
населението. 

2020 г.– 2023 г. 

3 Ремонт и рекострукция на 
входната артерия на града 

Повишаване на 
привлекателността 
на Девин, като 
турстически спа 
център 

Подобрена 
експоатация на 
пътната мрежа. 

2020 г.-2021 г. 

4 Въвеждане на 
енергоефективни мерки чрез 
подмяна на уличното 
осветление. 
 

Трайно 
подобряване на 
качеството на 
жизнената среда в 
общината. 

Намаляване на 
разходите за 
потребена 
енергия за 
осветление. 

2020 г.- 2022 г. 

5 Въвеждане на 
енергоефективни мерки в 
сгради – многофамилни 
жилища 

Трайно 
подобряване на 
качеството на 
жизнената среда в 
сгради – 
многофамилни 
жилища. 

Намаляване на 
разходите за 
потребена 
енергия за 
осветление. 
Благоустроена 
жилищна среда. 

2020 г.- 2023 г. 

6 Изработване на 
унифицирани указателни 
табели на улиците по 
населении места 

Подобряване на 
жизнената среда на 
населението. 

Подобрена 
информираност 
и улеснен 
достъп. 

2020 г.- 2022 г. 

7 Реконструкция на 
амфитеатъра в спотна 

Подобряване на 
възможностите за 

Осигурен 
достъп до 

2020 г.– 2023 г. 
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площадка. 
Изграждане на спортни и 
детски площадки  

спорт и 
здравословно 
уплатняване на 
свободното време. 

спортни и 
детски 
съоръжения. 
Осигурено 
място за отдих. 

8 Изграждане на нови 
паркоместа и подобряване 
на организацията на 
движение 

Повишаване на 
безопасността на 
уличното 
движение. 

Ще се реши 
проблемът с 
паркоместата. 

2020 г.- 2023 г. 

9 Благоустрояване на зелени 
площи и междублокови 
пространства  

Ефективно 
стопанисване на 
зелените площи и 
междублоковите 
пространства. 

Осигурено 
място за отдих. 

2020 г.– 2023 г. 

10 Проектиране на 
пречиствателна станция 

Опазване на 
околната среда и 
водите. 

Подобряване на 
качеството на 
околната среда, 
намаляване на 
риска от 
замърсяване на 
почвите и 
подпочвените 
води, 
подобряване 
защитата на 
крайречната 
флора и фауна 
и намаляване 
на 
потенциалния 
риск за 
здравето на 
населението 

2020 г.– 2023 г. 

11 Изграждане на площадка за 
строителни отпадъци 

Опазване на 
околната среда и 
водите. 

Решаване на 
проблема със 
строителните 
отпадъци. 

2020 г. – 2023 г. 

 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ 4 
 

 
IV. Здравеопазване и социални дейности  

 
1. Разширяване дейността на болницата с разкриване на нови отделения; 
2. Решаване проблемите с отоплението и материално-техническата база на МБАЛ-

Девин; 
3. Подпомагане дейността на болницата в кадровата политика /стипендии за студенти 

по медицина/; 
4. Осигуряване на медицински лица почасово в населените места и възстановяване на 

лекарските кабинети; 
5. Финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми; 
6. Разкриване на нови социални услуги – дневен център за деца и младежи, център от 

семеен тип за възрастни и за лица с увреждане; 
7. Активна политика на Община Девин в програми за социална заетост; 



13 
 

8. Разкриване на детска кухня; 

 
Преимущество за цялата община е наличието на Многопрофилна болница за 

активно лечение, която обхваща обслужването не само на нашето населението, но и 

населението на  съседните общини: Борино и Доспат. Факт е, че необходимостта от 

съществуването й е доказана и наша отговорност е да продължим да надграждаме 

постигнатото до момента. Защото там, където няма такава, миграцията нараства още 

повече. 

Един от основните проблеми, които отново стоят пред местното управление за 

решаване е стабилизиране на общинското лечебно заведение МБАЛ „Девин” ЕАД. Не е 

нужно да напомняме колко усилия се положиха, за да се възстанови дейността на 

болницата.                    

С ограничената си дейност по клинични пътеки многопрофилна болица Девин не е 

в състояние сама да се справи с проблемите, свързани с материално-техническата база  - 

отопление, ремонт на покрив и първи етаж от сградата.  

Проблем съществува и с амортизираната канализационна система, която е 

причина за системно наводняване на приземния етаж с риск да се наводни главното 

електрическо табло. 

В тази връзка ще се използват европейски и национални програми, които да 

финансират санирането на сградата, както и изграждането на отоплителна система и ще 

подобрят енергийната ефективност, ще намалят драстично разходите за отопление. 

Кризата за лекари и медицински сестри в страната е повсеместна и е още една от 

причините за затваряне на лечебни заведения. Ето защо добрата кадрова политика, както 

на самото ръководство на лечебното заведение, така и на общинското ръководство ще 

даде шанс и възможност за набавяне на нужните медицински специалисти и запазване и 

разширяване на дейността на МБАЛ Девин ЕАД. Чрез отпускане на стипендии, обвързани 

с договори за работа, ще подпомогнем дейността на болницата в Девин и ще си 

подсигурим здравеопазването за бъдеще време. Наш дълг е да го направим! 

За да подобрим живота и здравето на хората от малките и отдалечени населени 

места в Общината трябва да осигурим по-лесен достъп до медицински грижи. Предлагаме 

да подсигурим посещения на лекари по график, като ги подпомогнем с подсигуряване на 

кабинети /здравни пунктове/, в които да имат условия за работа. 

Голяма част от дейността на кмета се оценява през призмата на социалните 

дейности. Защото е важно да се подкрепят най-уязвимите наши съграждани, изпаднали в 

беда и нужда. Социалната политика е без алтернатива и по време на криза.  

В продължение на социалната политика, водена и от предшествениците ми, с моят 

екип ще положим усилия предоставяните до момента социални услуги, които са в отговор 

на установени потребности да се запазят и да се разширяват.  

Основните насоки в тази област се фокусират върху услугите и грижата за 

хората със специфични потребности, техните семейства и обкръжаваща ги среда. 
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Има голям интерес към съществуващите социални услуги, като услугата „Личен 

асистент”, която подкрепя задържането на хората в семейна среда. За съжаление 

достъпът до нея е ограничен, а нуждаещите се са все повече. Затова ще продължава 

търсенето на алтернативи на програмата.  

За да бъдат обхванати всички рискови групи, за да се избегне социалната изолация 

и да се засили превенцията с цел непопадане в рискови групи, е необходимо и 

наложително надграждането на социални услуги, които се предоставят на територията на 

общината ни. 

Рискова група, която все още е необхваната и не се предлага подходяща социална 

услуга са самотните възрастните хора в пенсионна възраст и старите хора над 65 годишна 

възраст, както и деца, младежи и възрастни с увреждания. 

В своята програма, при наличие на възможности за финансиране на социални 

проекти и услуги, залагам изграждането на Център от семеен тип за възрастни хора и за 

лица с увреждане, както и Дневен център за деца и младежи.  

Центровете ще предлагат комплекс от социални услуги, свързани с цялостното 

обслужване на потребителите през деня, както и организиране на свободното им време. 

За нуждите на самотни лица, лица с психични проблеми или с лека и средна степен на 

умствена изостаналост се предвижда изграждане и на „Център за настаняване от семеен 

тип”.  

Ще продължим да търсим алтернатива за предоставяне на топъл обяд на 

нуждаещите се наши съграждани, като до края на своя мандат ще ангажирам ресурс за 

изграждане на помещение за нуждите на обществена трапезария. 

Многократно пред общинското ръководство от майките в град Девин е поставян и 

въпросът за нуждата от детска кухня. През мандата ни ще положим усилия за разкриване 

на детска кухня.  

Финансово ще подпомагаме семейства и двойки с репродуктивни проблеми, като с 

това ще дадем шанс на нуждаещите се да сбъднат мечтата си да имат деца. За целта ще 

се изработи Правилник за отпускане на финансова помощ на семейства и двойки с 

репродуктивни проблеми.  

 

 
МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТ 4: 

 

№ 

 
Дейности и мерки по 

приоритета 
 

Основа цел Очаквани 
резултати 

Срок на 
изпълнение 

 
IV. Здравеопазване и социални дейности 

 
1 Ремонт и реконструкция  на 

първи етаж на МБАЛ Девин 
ЕАД 

Да се подсигури 
съществуването и 
нормалния режим 
на работа на 
Детско 

Ще се подобрят 
условията на 
работа на Детско 
отделение. 

2020 г.– 2023 г. 
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отделение. 
2 Въвеждане на 

енергоефективни мерки в 
сградата на МБАЛ Девин 
ЕАД 

Трайно 
подобряване на 
условията за 
работа и 
пребиваване на 
пациенти в 
лечебното 
заведение. 

Трайно 
намаляване на 
разходите за 
отопление на 
лечебното 
заведение. 

2020 г.– 2023 г. 

3 Финансово подпомагане на 
семейства и двойки с 
репродуктивни проблеми. 
Приемане на Правилник за 
отпускане на финансова 
помощ на семейства и 
двойки с реплодуктивни 
проблеми. 

Да се подкрепят 
семейства и 
двойки с 
репродуктивни 
проблеми. 

Да се повиши 
възможността 
сред семейства и 
двойки с 
реплодуктивни 
проблеми да имат 
дете. 

Ежегодно 
2020 г.-2023 г. 

4 Разкриване на детска 
кухня/обществена 
трапезария 

Да се създаде 
нова социална 
услуга за 
задоволяване 
потребностите на 
децата и 
нуждаещите 
социално слаби 
жители. 

Осигурена 
подходяща храна 
за децата и 
нуждаещите се 
социално слаби 
жители. 

2020 г. – 2021 г. 

5 Разкриване на нови 
социални услуги 

Да се повиши 
жизненият 
стандарт на хора 
със специфични 
потребности. 

Подкрепа за хора 
със специфични 
потребности от 
община Девин. 

2020 г. – 2023 г. 

6 Отпускане на стипендии за 
специализанти по медицина 

Да се подсигурят 
медицински 
кадри за 
задоволяване на 
потребностите на 
МБАЛ «Девин» 
ЕАД. 

Запазване и 
стабилизиране на 
дейностите на 
МБАЛ «Девин» 
ЕАД. 

2020 г.– 2023 г. 

7 Ремонт и рекострукция на 
здравните кабинети по 
населении места 

Да се подобри 
достъпът на 
медицински 
услуги до 
населението по 
селата. 

Ще се подобри 
качеството на 
живот и здарве 
на населението 
по селата. 

2020 г. 

8 Провеждане на 
образователни и 
профилактични кампании 
чрез организиране на 
безплатни прегледи и 
изследвания на социално-
значими заболявания. 

Повишаване на 
информираността 
на населението и 
профилактика на 
здравния им 
статус. 

Подобряване 
качеството на 
живот на хората. 

2020 г. – 2023 г. 

9 Участие в програми, 
свързани с подоряване и 
подпомагане живота на хора 
от специфични социални 
групи  

Да се подкрепят 
хората със 
специфични 
нужди. 

Да се подобри 
жизненият 
стандарт и 
качество на 
живот на хора 
със специфични 
нужди. 

2020 г.– 2023 г. 
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ПРИОРИТЕТ 5 

 
 

V. Образование, култура и спорт 
 

1. Включване на бизнеса в подготовката на специализирани кадри за потребностите на 
общината; 

2. Приемане на общинска програма за работа с талантливи и даровити деца; 
3. Подпомагане дейността на читалищата и клубовете в общината; 
4. Рехабилитация и реконструкция на градския стадион; 
5. Възстановяване на летния театър; 
6. Изграждане на многофункционални спортни площадки; 

 
Независимо, че образованието е определено като обект на държавната политика, 

то е една от най-важните дейности в общината, която засяга значителна част от 

населението. Няма община, която да не е съпричастна към образованието и възпитанието 

на децата си.  

През настоящия мандат е изключително важно, съвместно с Общинския съвет, 

успешно да повлияем върху развитието на средното образование в общината ни. Важно е 

да подкрепим кариерното развитие и професионалното ориентиране на 

подрастващото поколение. 

Тъй като осигуреното от държавата финансиране на образованието не отговаря на 

реалните условия, основно в малките общини, в които броят на децата продължава да 

намалява, съвместно с директорите на учебни и детски заведения, както и с подкрепата 

на общинските съветници, ще продължим да инвестираме в качествено образование, 

като най-важна инвестиция в бъдещето.  

Качественото образование също изисква реформа. Основните проблеми на 

съществуващата ни училищна мрежа са свързани с демографската криза в общината. 

Въпреки че е постигната устойчивост в развитието на образователната система, чрез 

създаване на оптимална мрежа от училища и децентрализирано финансово управление, 

отрицателните демографски процеси и застаряване на населението водят до проблеми със 

сериозни социални измерения, свързани преди всичко с намаляване на броя на децата в 

предучилищна и училищна възраст в малките населени места. Наблюдава се тенденция 

към намаляване на броя на учащите на един преподавател без промяна в качеството на 

образование. При запазване и евентуалното засилване на тази негативна 

демографска картина през следващите години може да се наложи реализацията 

на мерки за по-нататъшно преструктуриране на училищната мрежа. Така че 

образователната система в общината да се развива с разбирането, че подрастващите са 

главната ценност в нея, чрез съхраняване на добрите традиции и отваряне към 

високотехнологичните новости.  
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Според обективно проучване на актуалното състояние на мрежата от общински 

училища на територията на Община Девин,  липсва обвързаност с изискванията на пазара 

на труда при дадената социално-икономическа характеристика.  

От тази гледна точка е необходима по-тясна връзка между местния бизнес и 

училищата с цел изясняване на потребностите и подготовка на съответни специалисти, 

както и проучване сред местния бизнес за  необходимостта от определени 

професии и възможностите за утвърждаването им като „защитени професии” по 

смисъла на  ЗАКОНА за професионалното образование и обучение.  

В тази връзка ще се работи в тясно сътрудничество с ПГЕ „Ал. Попов” - гр.Девин 

за реализиране на паралелки с професионално ориентиране към кадри, необходими на 

местния бизнес. 

Община Девин организира и дофинансира дейността в детските градини, детските 

ясли и Центъра за подкрепа и личностно развитие-ОДК стремейки се да приближи в 

максимална степен тази услуга до потенциалните й потребители. За тази цел е важно 

да се намери точния баланс между финансовите разходи и необходимия брой 

персонал за обслужване на дейността им. 

Един от най-добрите начини за популяризиране качествата на образователната 

система в общината ни и повишаване на привлекателността на Община Девин като 

възможност за живеене и развитие, е непрекъснатото стимулиране на даровити деца и 

младежи  и подпомагане участието им в различни мероприятия, конкурси, състезания, 

национални и международни прояви в областта на младежката политика, науката, 

изкуството и спорта. За целта ще се създаде и приеме общинска  програма за работа с 

талантливи и даровити деца на територията на община Девин. 

Популяризирайки Община Девин ще се създадат и условия за използване на  

потенциала ни за организиране на спортни лагери на отбори, развиващи дейност в 

различни сектори на спорта. 

Чрез засилената дейност на Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ ще съдействаме за ограничаване на 

противообществените прояви и агресия сред подрастващите. Дейността на Комисията е 

пряко свързана и с дейността на Центърът за обществена подкрепа в град Девин, за да 

има подпомагане и взаимодействие между двете институции с цел превенция и контрол на 

противообществените прояви и проблемите, свързани с отпадането на ученици от учебния 

процес, както и работа с родителите им. 

Друг приоритет е насърчаване на активния и здравословен начин на живот на 

населението чрез съвременната система за физическо възпитание и спорт, като една от 

основните дейности с огромно влияние за подобряване на здравния статус и развитие  на 

човешкото тяло. 

Различните дейности и направления, които се предлагат от ЦПЛР и от наличните 

спортни клубове в общината и училищата, както и подобряването на спортно-
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материалната база на спортните площадки, са едни от най-важните компоненти, свързани 

с този приоритет.  

 
МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТ 5: 

 

№ 

 
Дейности и мерки по 

приоритета 
 

Основа цел Очаквани 
резултати 

Срок на 
изпълнение 

 
V. Образование, култура и спорт 

 
1 Подпомагане дейността 

на ПГЕ „Ал.Попов” – 
гр.Девин  

Изграждане на 
неоходими 
професионални  
кадри за нуждите 
на бизнеса от 
региона. 

Стимулиране на 
професионалното 
образование. 
Задържане на 
младите хора в 
района.  

Ежегодно 
2020 г.– 2023 г. 

2 Приемане на общинска 
Програма за работа с 
талантливи и даровити 
деца 

Подкрепа и 
подпомагане на 
талантливи и 
даровити деца от 
община Девин. 

Да се развива 
таланта на 
даровитите деца. 
Да се популяризира 
творчеството им. 

2020 г.– 2023 г. 

3 Подпомагане дейността 
на Читалищата в 
общината. 

Да се съхрани и 
подпомогне 
читалищната 
дейност в 
общината. 

Съхраняване на 
традициите, 
народните обичаи и 
специфичната кулура 
на родния край.  

Ежегодно 
2020 г.– 2023 г. 

4 Рехабилитация и 
реконструкция на 
градския стадион и 
летния театър 

Ефективно 
стопанисване на 
общински обект 
за нуждите на 
спорта 

Осигуряване на 
добра среда за спорт. 

2020 г.- 2023 г. 

5 Разработване и 
внедряване на програми, 
съобразени със 
структурата, динамиката 
и тенденциите на 
противообщестевните 
прояви на малолетни и 
непълнолетни деца.  

Постигане на 
максимален 
възпитателен 
резултат с деца в 
социален и 
криминален риск. 

Намаляване броя на 
противообществените 
прояви.  

Ежегодно 
2020 г.– 2023 г. 

6 Изграждане на 
многофункционални 
спортни площадки по 
населении места 

Ефективно 
стопанисване на 
общински обект 
за нуждите на 
спорта 

Осигуряване на 
добра среда за спорт. 

2020 г. – 2023 г. 

7 Осигуряване на 
компютърни 
конфигурации за 
детските градини 

Внедряване на 
автоматизирана 
информационна 
система за 
управление. 

Подобряване 
дейността на 
детските градини. 
Събиране на 
информация. 

2020 г.- 2023 г. 

 
 

ПРИОРИТЕТ 6 
 

 
V.  Развитие на земеделие и животновъдство 
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1. Предоставяне на общински пасища и мери с приоритет на местното население; 
2. Създаване на Консултативен съвет за подпомагане на земеделци и животновъди; 
3. Изработване на Стратегия за ефективно стопанисване,  контрол и ползване на 

общинските гори, пасища и мери; 

 
 

Съгласно утвърдения Горскостопански план през 2014г, Община Девин е 

собственик на 3353 хектара гори. Към момента, по-голямата част от тях представляват 

гори в земеделски територии, поради което не е възможно многофункционалното им 

стопанисване и прилагането на Закона за горите.  

В тази връзка от декември 2019г. с решение на общински съвет Девин, 

започнахме процедура по промяна на предназначението на тези територии с цел 

постигане на ефективно и многофункционално стопанисване на горите, подобряване на 

здравословното им състояние и не на последно място задоволяване нуждите на местното 

население. 

Успоредно с постигане на така поставените цели, общинските гори имат 

потенциала да бъдат източник на финансови постъпления, които да покриват част от 

нуждите на бюджета.  

В годишния план за 2020г. сме заложили добива на приблизително 3600 кубични 

метра дървесина, добити чрез извеждане на възобновителни, отгледни и санитарни сечи, 

като близо една трета от тях ще бъдат предоставени за дърва на населението. 

С цел подобряване на комуникацията и сътрудничеството със земеделците и 

животновъдите е необходимо да се създаде Консултативен съвет, който ще допринесе 

за развитието на секторите и ще подпомогне дейностите им. 

 

 
 
 
 

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТ 6: 
 

№ 

 
Дейности по 
приоритета 

 

Основа цел Очаквани 
резултати 

Срок на 
изпълнение 

 
VI. Развитие на земеделие и животновъдство 

 
1 Създаване на 

Консултативен съвет за 
подпомагане на 
земеделци и животновъди 

Поддържане на 
добра комуникация 
и сътрудничество с 
двата сектора. 

Развитие и 
подпомагане на 
дейностите в 
двата сектора. 

2020 г.– 2023 г. 

2 Изработване на стратегия 
за ефективно 
стопанисване,  контрол и 
ползване на общинските 
гори, пасища и мери 

Ефективно и 
многофункционално 
стопанисване на 
общинските гори, 
пасища и мери 

Подобряване на 
стопанисването и 
целесъобразното 
изразходване. 

2020 г.– 2023 г. 
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ПРИОРИТЕТ 7 
 

 
VII. Местни данъци и такси 

 
1. Преразглеждане на размера на месните данъци и такси; 
2. Повишаване на събираемостта; 

 

Едно от най-силно изразените недоволства сред населението е проявеното им 

отношението към цените и качеството на предоставените услуги в областта на 

водоснабдяването,  сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъци, и данъците. Ето 

защо това изисква нов подход и специално внимание за  постигане на справедливост при 

определяне на местните данъци и такси. 

От друга страна едно от ключовите пера за приходи в общинския бюджет са 

именно местните данъци и такси, с което следва да се съобразим и насочим усилия за 

максимална събираемост на дължимите такси и данъци. 

 

 
МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТ 7: 

 

№ 

 
Дейности по 
приоритета 

 

Основа цел Очаквани 
резултати 

Срок на 
изпълнение 

 
VII. Местни данъци и такси 

 
1 Промяна на размера на 

местните данъци и такси 
Повишаване 
събираемостта на 
местните данъци и 
такси 
 

Максимална 
събираемост на 
местните данъци и 
такси. 

2020 г.– 2023 г. 

2 Предоставяне на услуга за 
електронно плащане на 
данъци и такси 

Увеличаване на 
събираемостта на 
местните данъци и 
такси. 

Улеснен достъп до 
административни 
услуги. 

2020 г.– 2023 г. 

 
   

ПРИОРИТЕТ 8 
 

 
VIII. Политика за младите хора  

 
1. Създаване на младежки съвет, който активно да участва в работата на общински 

съвет - Девин във вземането на решения, свързани с младите хора; 

 
 



21 
 

Изключително важно за местната власт е младите хора активно да се включат в 

обществения и политически живот различни форми /доброволческа дейност в полза на 

обществото, екологична дейност, здравословен начин на живот, социални дейности, 

утвърждаване на национални традиции/, както и да партнират на  местната власт при 

вземането на значими решения.  

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТ 8: 
 

№ 

 
Дейности по 
приоритета 

 

Основа цел Очаквани 
резултати 

Срок на 
изпълнение 

 
VIII. Политика за младите хора 

 
1 Създаване на младежки 

съвет 
Активно 
партньорство за 
съвместна дейност 
с младежите. 
 

Ангажиране на 
младите хора в 
обществено-
значими дейности 
и осмисляне 
свободното им 
време. 

2020 г.– 2023 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ СА ПОСТИЖИМИ ЧРЕЗ: 

• Разумно планиране на разходите по приоритети на бюджетните средства; 

• Успешно усвояване на средствата от Европейските фондове чрез разработване и 

реализация на проекти; 

•  Реализация на успешни и прозрачни форми на публично - частно партньорство; 

• Използване на възможностите за кредитиране; 

• Партньорство с държавната власт за взаимни ползи; 

• Прилагане и развитие на формите на публично-частно партньорство; 

 

Настоящата Пpoгpaмa за управление предвижда конкретни дейности за 

постигане на всеки от приоритетите, които са свързани както с изпълнение на основните 

функции на общинската администрация, но също така и дейности, които стимулират 

качественото израстване на администрацията и изграждане на трайни партньорства. 

Управленската визия, заложена в настоящата програма, е базирана на добрите 

практики на съвременно административно управление. Тя е ангажирана с изграждането 

на съвременна, компетентна общинска администрация, която в перспектива да се 

превърне в основен мотор за динамично развитие на общината.  

При разработването на настоящата програма са отчетени многобройни 

предложения от граждани на общината, представени в Предизборната кампания. 

Градивността на отправените предложения, демонстрира обща загриженост за успешното 
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развитие на Община Девин. Всички предложения са взети предвид с дълбоко уважение и 

искрено убеждение за ефективно партньорство при реализирането на всички проекти. 

Програмата за управление на Община Девин за периода 2019-2023 г. е базисен 

документ, на основание на който общинската администрация следва: 

• да планира необходимите средства за изпълнение на одобрената програма; 

• да определи ясно формулирани и измерими индикатори за очакваните резултати; 

• да обезпечи отговорното и прозрачно изпълнение и отчитане на резултатите. 

По този начин изпълнението на нормативно регламентираните функции на 

общинската администрация ще бъдат пряко обвързани с постигане на напредък по всеки 

от приоритетите на програмата и ще гарантират изпълнението на приоритетите. 

 

Програмата за управление на Община Девин за периода 2019-2023 г. е динамичен 

документ, чието реализиране в съответствие на ЗМСМА ще бъде отчитано на годишен 

период, ще бъде извършван сериозен анализ на постиженията, проблемите и 

трудностите пред изпълнението на конкретните мерки и ще бъде подлаган на 

актуализиране. 

Настоящата Програма за управление е внесена за разглеждане от Общинския 

съвет в законоустановения срок. 

 

Програмата за управление на община Девин за периода 2019-2023 г. е 

разгледана на заседание на Общински съвет Девин е приета с Решение № 11 от 

27.01.2020 г. по Протокол № 1. 

 
 
 




