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УТВЪРДИЛ: П 

ЗДРАВКО ИВАНОВ  

Кмет на община Девин 

Цели на Общинска администрация – Девин за 2021 г. 

Цели за  

2021 г. 

Стратегически 

цели 

Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 

/месец 

през 

2021 г./ 

Очакван 

резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Отдел АО 

Подобряване на 

административнот

о обслужване. 

Бързо и 

качествено 

административно 

обслужване. 

Базисен модел 

на комплексно 

административн

о обслужване 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Стартиране на 

работата на ЦАО 

Актуализиране на 

ВПАО в Общинска 

администрация – 

Девин. 

Получаване на 

достъп до REGIX 

10.2021 

 

09.2021 

 

 

 

06.2021 

Подобрено 

административн

о обслужване и 

удобство за 

гражданите и 

бизнеса. 

Фронт-офис с 2 

служители 

ЦАО с 8 

служители, вкл. 

МДТ 

Подобряване на 

условията за 

съхранение на 

документите и 

редът за тяхното 

използване. 

Прозрачност и 

отчетност на 

дейността на 

общинската 

администрация. 

Базисен модел 

на комплексно 

административн

о обслужване 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Актуализиране на 

ИДД в Общинска 

администрация – 

Девин 

Организиране на 

съхранението на 

документите в 

нови 

архивохранилища 

08.2021 

 

 

 

09.2021 

Подобрена 

отчетност и 

условия за 

дългосрочно 

съхранение и 

използване на 

документите. 

Действаща 

ИДД. 

Архивни 

помещения в 

не добро 

състояние. 

Актуализирана в 

съответствие с 

нормативната 

уредба и 

организацията 

на работа ИДД. 

Нови 

архивохранили

ща – 3 бр. 

Подобряване на 

достъп до 

обществена 

информация и 

услуги чрез 

актуализиране на 

рубриките на 

интернет 

страницата. 

Толерантно 

отношение към 

гражданите и 

техните проблеми 

Прозрачност и 

отчетност на 

дейностите на 

общинска 

администрация. 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Увеличаване броя 

на предлаганите 

електронните 

услуги.  

Обновяване на 

рубриките за 

електронни 

услуги и 

административно 

обслужване. 

02.2021  

 

 

 

03.2021 

Подобрено 

обслужване и 

информираност 

на гражданите и 

бизнеса. 

Повишаване на 

доверието към 

местната власт 

134 бр. 

 

 

 

2 бр. 

148 бр. 

 

 

 

6 бр. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Поддържане на 

добро ниво на 

компетентност, 

знания и умения 

на служителите. 

Подобряване на 

обслужването и 

приветлива 

администрация за 

повишаване на 

доверието към 

местната власт. 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Участие на 

служителите от 

общинската 

администрация в 

обучения за 

административно 

обслужване и е-

управление. 

12.2021 Повишаване 

квалификацията 

на служителите 

за по-

качествено и 

бързо 

обслужване. 

4 бр. обучения 

4 бр. 

служители 

8 бр. обучения 

10 бр. 

служители 

2. Отдел БФУЧР 

Спазване на 

принципите за 

ефективност и 

ефикасност при 

управлението на 

финансовите 

ресурси при 

строга финансова 

дисциплина  

Нов управленски 

подход в 

работата на 

Общинска 

администрация – 

Девин за 

балансирано и 

устойчиво 

развитие на 

община Девин. 

Публичност и 

прозрачност при 

управление на 

публичния ресурс 

за изпълнение на 

поставените 

задачи. 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Общински 

бюджет 2021 г. 

и Отчет за 

касовото 

изпълнение на 

бюджета на 

община Девин 

за 2021 г. 

Текущо 

проследяване на 

промените в 

нормативната 

уредба. 

Провеждане на 

регулярни срещи 

между 

ръководството на 

община Девин и 

служителите, 

участващи в 

събирането на 

приходите. 

Контрол върху 

разходване на 

средствата. 

01.2021 

-

12.2021 

Постигане на 

планираната 

събираемост на 

приходите с 

общински 

характер. 

Приключване на 

бюджетната 

година с 

минимален 

размер на 

просрочените 

задължения. 

Прозрачно 

управление на 

публичния 

ресурс и 

повишено 

доверие на 

избирателите.  

80 % 

събираемост 

на собствените 

приходи. 

477 211 лв. 

просрочени 

задължения. 

90% 

събираемост на 

собствените 

приходи. 

10% 

намаляване на 

просрочените 

задължения 

спрямо 2020 г. 

Поддържане на 

добро ниво на 

компетентност, 

знания и умения 

на служителите. 

Подобряване на 

обслужването и 

приветлива 

администрация за 

повишаване на 

доверието към 

местната власт. 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Участие на 

служителите от 

общинската 

администрация в 

обучения в 

областите на 

дейноста им 

12.2021 Повишаване 

квалификацията 

на служителите 

за по-

качествена и 

ефективна 

работа. 

2 бр. обучения 

2 бр. 

служители 

5 бр. обучения 

5 бр. служители 
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1 2 3 4 5 6 7 

Запознаване на 

жителите на 

община Девин с 

текущите 

приоритети, 

проблеми и 

задачи, свързани 

с важни въпроси и 

теми. 

Нов управленски 

подход в 

работата на 

Общинска 

администрация – 

Девин, който 

включва 

прозрачност и 

отчетност на 

дейностите на 

администрацията 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Провеждане на 

публични 

обсъждания по 

важни 

общозначими 

приоритетни 

въпроси и теми, 

касаещи 

интересите на 

населението на 

общината 

01.2021

-

12.2021 

Прозрачност и 

демократичност 

при вземане на 

важни за 

общината 

решения. 

3 бр. 4 бр. 

Повишаване 

събираемостта на 

местните данъци и 

такси 

Повишаване 

събираемостта на 

местните данъци 

и такси 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Ефективно 

управление и 

планиране, чрез 

установяване, 

обезпечаване и 

принудително 

събиране на 

местните данъци 

и такси 

посредством ЧСИ. 

12.2021 Постигане на 

планираната 

събираемост на 

приходите с 

имуществен 

характер. 

Ефективно 

управление на 

публичния 

ресурс и 

повишено 

доверие на 

избирателите. 

85 % 95 % 

3. Отдел ИРТ 

Трайно 

подобряване на 

качеството на 

жизнената среда в 

общината. 

Повишаване 

безопасността на 

уличното 

движение 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Поставяне на 

осветление на 

входната артерия 

на град Девин 

09.2021 Подобрена 

жизненна среда 

на населението. 

4 бр. 

осветителни 

тела 

44 бр. 

осветителни 

тела 

Създаване на 

единен 

туристически 

пакет и ясна 

визия за реклама 

на туристическите 

обекти и 

предлаганите 

услуги. 

Изработване на 

публична 

Стратегия за 

развитието на 

туризма 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Изработване на 

Стратегия за 

развитие на 

туризма 

12.2021 Тясно 

сътрудничество 

и ангажиране на 

браншовите 

организации за 

по-добро 

предлагане на 

наличния 

туристически 

продукт. 

0 бр. 1 бр. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Изграждане и 

благоустрояване 

на нови 

атрактивни 

туристически 

места за по-дълго 

пребиваване в 

дестинацията. 

Стопанисване и 

ефективно 

използване на 

природните 

забележителност

и и исторически 

ценности на 

територията на 

община Девин 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Поставяне на 

указателни 

табели към 

основните 

туристически 

обекти и 

забележителност

и 

07.2021 Повишаване на 

интереса към 

Девин и региона 

като 

туристическа 

дестинация и 

улеснение на 

туристите. 

4 бр. 16 бр. 

Създаване на 

цялостна визия за 

реклама на 

културно-

историческите 

обекти и 

туристическите 

услуги.  

Стопанисване и 

ефективно 

използване на 

природните 

забележителност

и и исторически 

ценности на 

територията на 

община Девин 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Изработване на 

цялостна 

маркетингова и 

рекламна 

стратегия 

12.2021 Повишаване на 

интереса към 

Девин и региона 

като 

туристическа 

дестинация. 

0 бр.  1 бр. 

Създаване на 

партньорства с 

общини 

развиващи сходен  

туризъм /в 

страната и 

чужбина/ 

Превръщане на 

Община Девин в 

атрактивен и 

динамичен 

туристически 

регион 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Разработване на 

съвместни 

туристически 

продукти със 

съседни страни и 

други целеви 

пазари 

12.2021 Обмен на 

знания и опит. 

Внедряване на 

добри практики. 

0 бр. 1 бр. 

Поддържане на 

добра 

комуникация и 

сътрудничество с 

двата сектора 

земеделие и 

животновъдство 

Създаване на 

Консултативен 

съвет за 

подпомагане на 

земеделци и 

животновъди 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Създаване на 

Консултативен 

съвет 

12.2021 Развитие и 

подпомагане на 

дейностите в 

двата сектора 

0 бр. 1 бр. 

Повишаване на 

събираемостта на 

туристическия 

данък 

Преразглеждане 

на размера на 

месните данъци и 

такси и 

повишаване на 

събираемостта 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Повишен контрол 

на дейностите по 

събиране на 

данъците и 

таксите. 

12.2021 Максимална 

събираемост на 

местните данъци 

и такси. 

65 % 

събираемост 

2 бр. проверки 

90 % 

събираемост 

10 бр. проверки 
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1 2 3 4 5 6 7 

Поддържане на 

добро ниво на 

компетентност, 

знания и умения 

на служителите. 

Подобряване на 

обслужването и 

приветлива 

администрация за 

повишаване на 

доверието към 

местната власт. 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Участие на 

служителите от 

общинската 

администрация в 

обучения в 

областите на 

дейноста им 

01.2021 

– 

12.2021 

Повишаване 

квалификацията 

на служителите 

за по-

качествена и 

ефективна 

работа. 

1 бр. обучения 

2 бр. 

служители 

7 бр. обучения 

5 бр. служители 

4. Отдел ХДПЗ  

Повишаване на 

жизнения 

стандарт на хора 

със специфични 

потребности. 

Разкриване на 

нови социални 

услуги. 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Разкриване на 

нови социални 

услуги: 

 „Асистентска 

подкрепа” 

„Патронажна 

грижа +” 

 

 

 

 

 

 

01.2021 

 

08.2021 

Подкрепа за 

хора със 

специфични 

потребности от 

община Девин. 

Намаляване на 

безработицата 

чрез наетия 

персонал за 

предоставяне на 

услугите 

4 бр. услуги 6 бр. 

Осигуряване на 

заетост на 

безработни лица 

по програми за 

заетост. 

Активна политика 

на Община Девин 

в програми за 

социална заетост 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Продължаване на 

участието в 

програми, 

свързани с 

подоряване и 

подпомагане 

живота на хора от 

специфични 

социални групи: 

„Регионална 

програма за 

заетост” 

„Обучение и 

заетост” 

„Старт на 

кариерата” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.2021 

 

 

01.2021 

 

06.2021 

Подобряване на 

жизнения 

стандарт и 

качеството на 

живот на хора 

със специфични 

нужди. 

Намаляване на 

безработицата 

чрез наетия 

персонал по 

програмите. 

Подкрепа за 

заетост на лица 

с увреждания от 

община Девин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. 

 

 

1 бр. 

 

0 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. 

 

 

1 бр. 

 

1 бр. 



6 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Подкрепа и 

подпомагане на 

талантливи и 

даровити деца от 

община Девин. 

Приемане на 

общинска 

програма за 

работа с 

талантливи и 

даровити деца 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Приемане на 

програма 

12.2021 Развиване на 

таланта на 

даровитите 

деца. 

Популяризирано 

творчество на 

даровити деца 

0 бр. 

0 бр. деца 

1 бр. програма 

5 бр. деца 

Подпомагане 

дейността на 

читалищата и 

клубовете в 

общината 

Да се съхрани и 

подпомогне 

читалищната 

дейност в 

общината. 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Подпомагане 

дейността на 

Читалищата в 

общината чрез 

допълнителна 

субсидия от 

общинския 

бюджет 

 Съхраняване на 

традициите, 

народните 

обичаи и 

специфичната 

култура на 

родния край. 

20 бр. 

субсидирани 

мероприятия 

23 бр. 

субсидирани 

мероприятия 

Активно 

партньорство за 

съвместна дейност 

с младежите 

Създаване на 

младежки съвет, 

който активно да 

участва в 

работата на 

Общински съвет - 

Девин във 

вземането на 

решения, 

свързани с 

младите хора 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Изграждане на 

младежки съвет 

12.2021 Ангажиране на 

младите хора в 

обществено-

значими 

дейности и 

осмисляне 

свободното им 

време 

0 бр.  1 бр. младежки 

съвет 

Поддържане на 

добро ниво на 

компетентност, 

знания и умения 

на служителите. 

Подобряване на 

обслужването и 

приветлива 

администрация за 

повишаване на 

доверието към 

местната власт. 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Участие на 

служителите от 

общинската 

администрация в 

обучения в 

областите на 

дейноста им 

01.2021 

– 

12.2021 

Повишаване 

квалификацията 

на служителите 

за по-

качествена и 

ефективна 

работа. 

1 бр. обучения 

2 бр. 

служители 

3 бр. обучения 

5 бр. служители 
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1 2 3 4 5 6 7 

МКБППМН 

Изготвяне на 

ефективен и 

устойчив 

механизъм и план 

за действие чрез 

реализиране на 

политика за 

превенция на 

противообществен

ите прояви при 

малолетни и 

непълнолетни 

Постигане на 

максимален 

възпитателен 

резултат с деца в 

социален и 

криминален риск. 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Провеждане на 

инициативи по 

плана на 

Местната 

комисия: 

- Превенция на 

психо-активни 

вещества. 

- Психология на 

отношенията 

между съученици. 

- Представяне на 

здравни теми. 

- Кариерно 

ориентиране на 

подрастващите. 

- От 

местопрестъплен

ието. 

 

 

 

 

 

12.2021 

 

 

12.2021 

 

 

12.2021 

 

05.2021 

 

 

12.2021 

Намаляване 

броя на 

противообществ

ените прояви. 

Създаване на 

благоприятна 

възпитателна 

среда. 

 

 

 

 

 

3 бр. 

 

 

2 бр. 

 

 

3 бр. 

 

1 бр. 

 

 

0 бр. 

 

 

 

 

 

5 бр. 

 

 

3 бр. 

 

 

5 бр. 

 

1 бр. 

 

 

1 бр. 

Засилване на 

интереса на 

децата и 

младежите в 

извънкласни 

дейности, 

насърчаване на 

физическата 

активност и 

творческите 

способности. 

Постигане на 

максимален 

възпитателен 

резултат с деца в 

социален и 

криминален риск. 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Провеждане на 

тематични 

конкурси и 

спортни 

мероприятия, 

съвместно с 

отговорни 

институции:  

- С очите си 

видях бедата 

(рисунки) 

- Аз обичам и 

пазя гората и 

нейните 

обитатели 

- Турнири по 

плуване, футбол 

и шахмат 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2021 

 

 

04.2021 

 

 

 

10.2021 

Намаляване 

броя на 

противообществ

ените прояви. 

Създаване на 

благоприятна 

възпитателна 

среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. 

 

 

1 бр. 

 

 

 

3 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. 

 

 

1 бр. 

 

 

 

5 бр. 



8 

 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Отдел УТОС 

Изграждане на 

нови паркоместа и 

подобряване на 

организацията на 

движение. 

Повишаване на 

безопасността на 

уличното 

движение. 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Изграждане на 

паркинг в град 

Девин. 

12.2021 Решаване на 

проблема с 

паркоместата в 

града. 

0 бр. 

паркоместа 

100 бр. 

паркоместа 

Подобряване на 

транспортната 

инфраструктура – 

входната артерия 

на града. 

Повишаване 

безопасността на 

уличното 

движение 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Поставяне на 

осветление на 

входната артерия 

на град Девин 

09.2021 Трайно 

подобряване на 

качеството на 

жизнената 

среда в 

общината. 

4 бр. 

осветителни 

тела 

44 бр. 

осветителни 

тела 

Подобряване на 

достъпа до 

населените места 

в общината чрез 

реконструкция на 

улична мрежа по 

неселени места и 

общински пътища. 

Подобряване на 

транспортната 

инфраструктура 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Ремонт и 

рехабилитация на 

улици:  

- Полагане на 

асфалтова 

настилка в кв. 

Настан 

- Изграждане на 

линейни 

отводнители в с. 

Лясково. 

11.2021 Подобрена 

мобилност на 

населението. 

Подобрено 

състояние на 

пътната и 

улична настилка 

Благоустройство 

на жилищни 

квартали в кв. 

Настан и с. 

Лясково. 

 

 

 

0 кв.м 

 

 

 

10 бр. 

 

 

 

1200 кв.м. 

 

 

 

15 бр. 

Подобряване на 

транспортната 

инфраструктура в 

гр. Девин. 

Повишаване на 

привлекателностт

а на Девин като 

турстически спа 

център. 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Ремонт и 

рекострукция на 

входната артерия 

на града: 

- Работни срещи с 

представители на 

възложителя – 

АПИ 

- Съгласуване на 

проектни 

документи 

01.2021 

-

09.2021 

Подобрена 

експоатация на 

пътната мрежа в 

гр. Девин. 

 

 

 

 

8бр. 

 

 

 

0 бр. проекти 

 

 

 

 

34 бр. 

 

 

 

1 бр. 
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Да се подсигури 

съществуването и 

нормалния режим 

на работа на 

Детско отделение. 

Решаване на 

проблеми с 

материално-

техническата 

база на МБАЛ-

Девин. 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Основен ремонт 

на Детско 

отделение в 

МБАЛ Девин ЕАД. 

Обособяване на: 

- две стаи за 

възрастова група 

от 14 до 17 

години; 

- една стая за 

възрастова група 

от 3 до 13 

години; 

- една стая за 

настаняване на  

майки с деца до 2 

годишна възраст; 

- една стая за 

индивидуално 

настаняване на  

майка с деца до 2 

годишна възраст; 

- два бокса за 

настаняване на 

новородени след 

изписването им 

от структурата по 

неонатология; 

- две помещения 

за престой на 

деца, не по-дълъг 

от 12 часа. 

12.2021 Подобрени 

условия на 

работа на 

Детско 

отделение. 

Подобрено 

здравеопазване. 

Подобряване на 

сградния фонд, 

повишаване на 

икономическата 

рентабилност на 

болничното 

заведение, 

повишаване на 

качеството на 

медицинската 

дейност и 

услуги, 

осигуряване на 

по-добри 

условия на 

лечебно-

диагностичния 

процес и 

работната 

среда. 

0 бр. 

обособени 

стаи, съгласно 

нормативните 

изисквания 

9 бр. обособени 

стаи, 

отговарящи 

изцяло на 

нормативните 

изисквания 

Подобряване на 

ВиК мрежата по 

населени места. 

Решаване на 

проблеми с 

материално-

техническата 

база на МБАЛ-

Девин 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Основен ремонт 

на външна 

канализация на 

МБАЛ Девин ЕАД 

11.2021 Трайно 

подобряване на 

качеството на 

жизнената 

среда. 

0 м. 200 м. 
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Трайно 

подобряване на 

качеството на 

жизнената среда в 

общината. 

Благоустройство 

на жилищните 

квартали 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Ремонт на 

стълбище от 

централен 

площад до 

читалище в с. 

Гьоврен:  

- Изчукване на 

съществуващи и 

направа на нови 

бетонни шапки; 

- Укрепване на 

съществуващи 

странични 

каменни стени, 

чрез изграждане 

на подпорни 

стени; 

- Пренареждане 

на съществуващи 

монолитни 

стъпала; 

- Доставка и 

полагане на 

тактилни плочи; 

- Доставка и 

монтаж на 

метална 

ръкохвадка; 

- Доставка и 

монтаж на 

градско 

обзавеждане; 

- Отводняване; 

- Изграждане и 

подмяна на 

осветление. 

11.2021 Трайно 

подобряване на 

качеството на 

жизнената 

среда в с. 

Гьоврен. 

500 м. 

компрометиран

о стълбище, 

негодно за 

експлоатация. 

 

 

 

0 кв.м 

площадки с 

трайна 

настилка от 

плочки. 

500 м. 

ремонтирано 

стълбище, годно 

за експлоатация 

и отговарящо на 

нормативните 

изисквания. 

 

35 кв.м 

площадки с 

трайна настилка 

от плочки. 



11 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Подобряване на 

възможностите за 

спорт и 

здравословно 

уплатняване на 

свободното време. 

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 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Ремонт и 

изграждане на 

спортни и детски 

площадки по 

населени места: 

- Стартиране на 

кът за отдих в гр. 

Девин; 

 

 

-Разкриване на 

алея за 

наблюдение и 

детска площадка 

в гр. Девин 

 

 

 

 

 

12.2021 

 

 

 

 

12.2021 

Осигурен достъп 

до спортни и 

детски 

съоръжения.  

Осигурено място 

за отдих. 

Осигурени места 

за паркиране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 бр. места за 

отдих; 

0 бр. места за 

паркиране 

 

0 бр. места за 

отдих; 

0 бр. детска 

площадка; 

0 м2 

асфалтова 

настилка. 

 

 

 

 

 

 

 

25 бр. места за 

отдих; 

28 бр. места за 

паркиране 

 

36 бр. места за 

отдих; 

1 бр. детска 

площадка; 

850 м2 нова 

асфалтова 

настилка. 

 

Поддържане на 

добро ниво на 

компетентност, 

знания и умения 

на служителите. 

Подобряване на 

обслужването и 

приветлива 

администрация за 

повишаване на 

доверието към 

местната власт. 

Програма за 

управление на 

Община Девин 

за мандат 2019 

– 2023 г. 

Участие на 

служителите от 

общинската 

администрация в 

обучение във 

връзка с 

контролната 

дейност на 

администрацията. 

01.2021 

– 

12.2021 

Повишаване 

квалификацията 

на служителите 

за по-

качествена и 

ефективна 

работа. 

0 бр. обучения 

0 бр. 

служители 

 

 

1 бр. обучения 

1 бр. служители 

 

 

 

 


