ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 34
от 09.03.2021 г.

Отчет за изпълнението на План-сметката на дейностите за развитие на
туризма в община Девин през 2020 г. и приемане на Програма за развитието
на туризма в община Девин през 2021 г., в т.ч. на план-сметка на дейностите
за развитие на туризма през 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 1 от
Закона за туризма,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Приема Отчет за изпълнението на План-сметка на дейностите за развитие

на туризма в община Девин през 2020 г., съгласно приложение № 1.
2.

Приема Програма за развитието на туризма в община Девин за 2021 г., в

т.ч. План-сметка на дейностите за развитие на туризма през 2021 г., съгласно
Приложение № 2.
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
09.03.2021 г., Протокол № 3, т. 1, ДЗО – 21/03.02.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg
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Приложение към Решение № 34 от 09.03.2021 г.
Програмата за развитие на туризма е разработена в изпълнение на чл.11,ал.1
от Закона за туризма, в съответствие с Националната стратегия за устойчиво
развитие на туризма и съобразно местните туристически ресурси и потребности.
Тя представлява платформа за координирани съвместни действия на всички
заинтересовани от туризма страни за развитието на туристическия потенциал на
общината.
Програмата е реалистична и фокусирана къмразвитието на общината като
атрактивно

място

за

алтернативен

туризъм,

осъществяване

на

икономически

ефективни мерки и дейности, изпълнима е като заложени цели, от една страна, а от
друга е осъществима като разполагаем ресурс.
I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1. Развитие на устойчив, конкурентоспособен и екологосъобразен туристически
сектор в община Девин.
2. Усъвършенстване на структурата на туристическия продукт и превръщане на
общината в познаваема и предпочитана дестинация за алтернативен туризъм.
3. Увеличаване

на

инвестициите

в

туризма

и

приходите

от

него,

чрез

повишаване на привлекателността на дестинацията и качеството на услугите.
4. Подобряване на туристическата и прилежаща инфраструктура в община
Девин и опазване на околната среда.
5. Развитие на човешките ресурси и изграждане на работещи взаимоотношения
между заинтересованите страни в Туристическия сектор.
6. Утвърждаване на

туристическия бранд на Община Девин, като сигурна,

безопасна и качествена дестинация за устойчиви видове туризъм в четири
сезона.
7. Акцентиране върху културно – историческото наследство, чрез консервиране
и експониране на артефактите.
II. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ
ПриоритетI.Разнообразяване

и

повишаване

качеството

на

предлагания

туристически продукт и създаване на предпоставки за устойчивото му развитие.
1.1. Подкрепа за развитието на алтернативни, специфични местни форми на
туризъм - балнеоложки, лечебен, СПА, селски, спортен, еко, спелео, конен, ловен,
риболовен, културен, кулинарен и фестивален туризъм;
1.2.Реализиране

на

съвместни

проекти

с

бизнеса

и

гражданските

сдружения;1.3. Провеждане на регулярни форуми и срещи по проблемите на
туризма и предприемане на конкретни действия за преодоляване на набелязаните
проблеми;
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Приоритет ІІ.Провеждане на ефективни маркетингови и рекламни кампании и
подобряване на информационния обмен и инвестиционния климат.
2.1. Въвеждане на съвременни технологии за обслужване, информация и
реклама;
2.2. Изграждане на силен бранд на дестинацията, основаващ се на конкурентни
предимства на община Девин в отговор на засилващата се конкуренция;
2.3 Изграждане на атрактивен имидж и провеждане на ефективен маркетинг
иреклама на дестинацията за нейното популяризиране; Участие на общината на
регионални, национални и международни туристически изложения, провеждане на
фестивали и събития за популяризиране на община Девин като туристическа
дестинация;
2.4. Осъществяване на информационни и комуникационни кампании сред
туроператори и партньори за подобряване на дистрибуцията на дестинацията;
2.5. Съдействие за увеличаване на частните инвестиции в сектор туризъм;
Приоритет ІІІ.Подобряване на базовата и туристическата инфраструктура и
развитие на екологосъобразен туризъм.
3.1. Изграждане и поддръжка на туристическа инфраструктура;
3.2. Социализиране на природни и културни обекти с туристически потенциал;
3.3. Изграждане и/или ремонт на базова инфраструктура и подобряване на
околната среда в населените места в община Девин;
Приоритет

ІV.Създаване

на

подходящи

управленски

и

организационни

структури за управление на туристическата дестинация.
4.1. Подобряване на информационната основа на туризма – статистика,
проучвания, анализи, прогнози;
4.2. Повишаване капацитета на общинска администрация за планиране и
управление на туристическите дейности;
4.3. Подобряване на партньорството и комуникацията между заинтересованите
страни, както и взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и
в съответната Организация за управление на туристически район „ Родопи“.
III. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
Средствата, необходими за реализация на програмата за развитие на туризма в
Община Девин могат да бъдат от следните източници:
¾

средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;

¾

средствата, събрани от туристически данък;

¾

дарения и помощи;
¾ средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено
те да постъпят в държавния бюджет;
Средствата се разходват само за мероприятията по чл. 11, ал. 2от Закон за
туризма.
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IV. РАЗХОДНА ЧАСТ
Съгласно чл.11, ал. 1 и ал. 2 от Закон за туризма приходите от туризъм се
разходват по приета от Общински съвет - Девин годишна програма за развитие на
туризма, единствено за:
¾ изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на
територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;
¾ изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и
организация на информационното обслужване на туристите;
¾ изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска
собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на
общината;
¾ организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение,
които допринасят за развитието на туризма;
¾ провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в
общината;
¾ реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на
туристически борси и изложения;
¾ взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в
съответната организация за управление на туристическия район;
¾ подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически
обекти;
¾ благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата – общинска
собственост, в националните курорти, когато на територията на общината има
такива;
В случаите, когато на територията на общината е разположен национален
курорт по чл. 56, буква „а“ Общинският съвет е длъжен да планира разходи за
подобряване на предлаганите туристически дейности, общински обекти, услуги и
продукти в националния курорт.
V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Община Девин се стреми да популяризира дестинацията чрез създаване на
привлекателен имидж и благоприятна градска среда за гражданите и гостите на
града.
Настоящата Програма ще допринесе за устойчиво, интегрирано туристическо
развитие на общината, привличане на инвеститори в сектора, подобряване и
разширяване

на

базовата

инфраструктура,

повишаване

качеството

на

туристическото предлагане.
Програмата за развитие на туризма в Община Девин за 2021 година цели
реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината и е отворен
и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор
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на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия,
нормативна база и икономическа среда.
VI. ПЛАН-СМЕТКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМАПРЕЗ 2021 г.

№
по
ред

План за
2021 г.

Показатели

ПРИХОДИ
на основание чл.60, ал.1 от Закона за туризма
1. Туристически данък
2. Такси за категоризиране на туристически обекти
3. Други източници-местни такси:
3.1. Такси за реклама
3.1.1. ДДС
3.1.2. Корпоративен данък
4. Преходен остатък от 2020 г. от Туризъм
ВСИЧКО:

55 000,00
3 000,00
2 800,00
-560,00
-56,00
15 304,00
75 488,00

РАЗХОДИ
на основание чл.60, ал.2 от Закона за туризма и чл.61р от ЗМДТ
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3,7
3.8
4.
5
6

Озеленяване - закупуване на посадъчен материал, опазване и
поддържане на зелените площи
Ремонт и подмяна на парково оборудване на туристически обекти.
Реклама на туристическа дестинация Община Девин
Разпространение на информация и фото-репортажи в медии и
електронни сайтове
Изработване на рекламни материали за община Девин /брошури,
чанти, сувенири и др./
Изработване и поставяне на рекламно-информационни табели,
изграждане и маркировка на туристически маршрути, консултантски
услуги и изработване на технически проекти за реализацията им.
Проучване и реклама на туристически археологически обекти,
забележителности, атракции, природни и културни дадености на
община Девин.

10 000,00

Провеждане на фестивали и събития за популяризиране на община
Девин като туристическа дестинация в т.ч. "Девин Денс" - 5000 лв. и
читалищата участвали във фестивали и събития за популяризация на
община Девин - 5000 лв.
Изработване на стратегия за развитие на община Девин като
туристическа дестинация
Участие на Община Девин на туристически борси
Популяризиране на Община Девин като туристическа дестинация чрез
закупуване на коледно-новогодишна украса
Членски внос на Община Девин в ОУТР "Родопи" и АСЕКОБ
Изработване на категорийна символика на обектите
Разходи свързани с категоризация на обектите
ВСИЧКО:

10 000,00

7 000,00
10 000,00
8 000,00
7 000,00
5 000,00

6 000,00
1 000,00
8 000,00
700,00
1 800,00
988,00
75 488,00
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ОБЩИНА ДЕВИН

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН-СМЕТКАТА
НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА 2020 г.
№ по ред
Показатели

План за
2020 г.

Актуализира
н план,
съгласно
Решение
№157 от
07.12.2020
г.

Изпълнено
към
31.12.2020
г.

ПРИХОДИ
на основание чл.60, ал.1 от Закона за туризма
1.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
4.
5.

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Туристически данък
60 000,00
60 000
40 240
Такси за категоризиране на туристически
4 500,00
4 500
2 903
обекти
Други източници-местни такси:
0
Такси за реклама
2 800,00
2 800
2 088
ДДС
-560,00
-560
-348
Корпоративен данък
-56,00
-56
-35
Дарения
58
58
Преходен остатък от 2019 г. от Туризъм
45 284,00
45 284
45 284,00
ВСИЧКО:
111 968,00 112 026,00 90 190,20
РАЗХОДИ
на основание чл.60, ал.2 от Закона за туризма и чл.61 р от ЗМДТ
6 000,00
6 000,00
4 118,65
Озеленяване - закупуване на посадъчен
материал, опазване и поддържане на
зелените площи
7 000,00
7 000,00
1 659,00
Ремонт и подмяна на парково оборудване
на туристически обекти.
Реклама на туристическа дестинация
Община Девин
23 000,00
23 000,00
16 472,20
Разпространение на информация и фоторепортажи в медии и електронни сайтове
22 000,00
22 000,00
19 002,00
Изработване на рекламни материали за
община Девин /брошури, чанти, сувенири и
др./
17 500,00
17 500,00
10 045,80
Изработване и поставяне на рекламноинформационни табели, изграждане и
маркировка на туристически маршрути,
консултантски услуги и изработване на
технически проекти за реализацията им.
3 000,00
3 000,00
1 000,00
Проучване и реклама на туристически
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3.5.

3.6.
3,7
3.8
4.
5
6

археологически обекти, забележителности,
атракции, природни и културни дадености
на община Девин.
Провеждане на фестивали и събития за
популяризиране на община Девин като
туристическа дестинация в т.ч. "Девин
Денс" - 5000 лв. и читалищата участвали
във фестивали и събития за популяризация
на община Девин - 5000 лв.
Изработване на стратегия за развитие на
община Девин като туристическа
дестинация
Участие на Община Девин на туристически
борси
Популяризиране на Община Девин като
туристическа дестинация чрез закупуване
на коледно-новогодишна украса
Членски внос на Община Девин в ОУТР
"Родопи" и АСЕКОБ
Изработване на категорийна символика на
обектите
Разходи свързани с категоризация на
обектите
ВСИЧКО:
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЗА 2021 г.:

15 000,00

500,00

500,00

8 000,00

8 000,00

6 000,00

500,00

368,00

20 058,00

20 058,00

700,00

0,00

700,00

2 000,00

2 000,00

762,60

1 768,00

1 768,00

200,00

111 968,00

111 326,00

74 886,25
15 303,95
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ДОКЛАД
ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗЪМ
В ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2020 г.

Настоящият доклад по Програмата за развитие на туризма в Община Девин е
изготвен съгласно чл.10, ал.1, т.17 от Правилника за дейността на консултативния
съвет по въпросите на туризма при Община Девин и съдържа информация за:
•

Статистически данни и анализ, отразяващи туристическата активност през

•

Отчет за изпълнението на дейностите по програмата;

•

Други дейности допринасящи за развитието на туризма на територията на

2020 г.;

Община Девин;
•

SWOT анализ;

С решение №16 ОТ 12.02.2020г. на Общинския съвет – Девин е приета план-сметка за
дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2020г.
2020 година беше белязана от световна пандемия по разпространението на нов
вирус – Ковид 19, който наложи безпрецедентни противоепидемични мерки в целия
свят, включително и в България.
Един от най-засегнатите сектори се оказа туризма. За дълго време се ограничи
дейността на хотелиерите и ресторантьорите, както и движението на хора. Това даде
своето отражение върху туристическата активност и посещаемост на туристическите
обекти, което е видно от статистическите данни.
I.Статистически данни и анализ, отразяващ туристическата активност в
Община Девин през 2020г.
1. Заведения за хранене и развлечения и места за настаняване на територията на
община Девин.
1.1. Посещения (нощувки и турист)
С цел проследяване на тенденцията за посещаемост на местата за настаняване и
заведенията за хранене и развлечения към тях в таблица 1 и таблица 2 са отразени
данните за 2019г. и 2020г.:
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Таблица 1

Брой нощувки

Брой туристи
българи
Декември 2019 г.

12

януари

чужденци

общо

българи

чужденци

общо

3 278

223

3 501

7 267

399

7 666

1

2083

68

2151

4162

173

4335

февруари

2

1990

87

2077

4215

192

4407

март

3

3217

130

3347

6204

376

6580

април

4

3702

509

4211

8360

817

9177

май

5

3442

362

3804

6842

1182

8024

юни

6

4073

1096

5169

7919

1992

9911

юли

7

4947

1246

6193

12158

3029

15187

август

8

7552

1071

8623

17814

2519

20333

септември

9

4566

3193

7759

10157

4937

15094

октомври

10

3488

978

9492

8626

1288

9834

ноември

11

3513

142

3655

6990

313

7303

45851

9105

59532

100714

17207

110951

Таблица 2

Брой нощувки

Брой туристи
българи

чужденци

общо

българи

чужденци

общо

Декември 2020 г.

12

1186

35

1221

2776

166

2942

януари

1

2969

103

3072

4981

259

5240

февруари

2

3204

87

3291

5848

160

6008

март

3

1313

66

1379

2418

366

2784
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април

4

5

0

5

34

0

34

май

5

440

6

446

1327

12

1339

юни

6

1441

45

1486

2884

177

3061

юли

7

4467

130

4597

9209

456

9665

август

8

7755

163

7918

16819

476

17295

септември

9

5691

232

5923

11351

508

11859

октомври

10

4085

317

4402

7282

600

7882

ноември

11

1081

42

1123

2156

117

2273

33637

1426

34863

67085

3297

70382

Таблица 3

Брой туристи
българи

чужденци

Брой нощувки
общо

българи

чужденци

общо

2019 г.

45851

9105

59532

100714

17207

110951

2020 г.

33637

1426

34863

67085

3297

70382

Процент прираст за 2020 г.

‐ 26.63%

‐ 84.34%

‐ 41.43%

‐ 33.39%

‐ 80.83%

‐ 36.56%

Изводи и тенденции:
Видно от изнесените данни в таблица 3 се наблюдава тенденция към намаляване
броя на туристите, посетили Община Девин и реализираните нощувки. Причина за това
е пандемията от коронавируса и ограниченията, свързани с противоепидемичните
мерки, наложени с цел ограничаване на разпространението на вируса.
Голяма част от местата за настаняване преустановиха работата си през месеците
март, април и май 2020 г., както и през октомври, ноември и декември 2020 г.
1.2. Категоризация:
През 2020г. на категоризация подлежаха 11 обекта, от които: заведения за
хранене и развлечения - 4обекта, места за настаняване - 7 обекта. Вписване впромяна
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в обстоятелствата - 2 обекта. Прекратяване на категория на туристически обект – 9
обекта. Потвърждаване или промяна на категорията на туристически обект – 6 обекта.
Реализираният

приход

от

категоризации

за

2020г.

е

2 903

лв.

Събран

туристически данък за 2020 г. – 40 240 лв.
Таблица 4

Места за настаняване
Нови категоризации
за 2019 г.

Нови категоризации
за 2020 г.

Общо категоризирани
обекти към 31.12.2020г.

СПА хотели

‐

‐

4

хотели

‐

‐

2

Семейни хотели

2

1

11

Къщи за гости

4

5

32

Стаи за гости

6

1

43

Почивна станция

1

‐

1

Хижи

‐

‐

2

Общо:

13

7

95

Изводи и тенденции:
От таблица 4 е видно, че се наблюдава тенденция към спад в броя на
категоризациите за 2020 г. обекти за настаняване и заведения за хранене и
развлечения. Причина – ограниченията, свързани с пандемията от Ковид 19.
2. Дейност на културните институции на територията на Община Девин
през 2020 г.:
2.1. Музейна сбирка – Девин:
Брой посещаемост на Музейната сбирка в град Девин през 2019г. са 1763 бр.
туристи, а през 2020г. са 454 бр.
През месеците април, май и юни, същата не е функционирала.
2.2. Музей на кафявата мечка – с. Триград:
Брой посещаемост на

Музей на кафявата мечка- с. Триград са 600 бр. туристи

през 2020 г.- от юли, август и септември.
2.3. Музей на пъстървата:
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Брой посещаемост на Музей на пъстървата са 3000 бр. туристи през 2019г. Същият не
е работил през 2020г.
2.4. Пещера „Дяволско гърло“:
Брой посещаемост на пещерата “Дяволското гърло” през 2019г. са 50000 бр. туристи, а
през 2020г. са 30000 бр.
2.5. По-значими събития проведени през 2020 година:
¾

Фестивал „Чуйте Девин“ – четвърто издание, проведен на 02-03.10.2020г.,

фестивал

на

гайдари

и

кавалджии.Фестивалът

има

за

цел

да популяризира

музикалните и танцови традиции, характерни занаяти и обичаи в гр. Девин и в
Родопите. В основата са традиционни музикални инструменти, характерни за този
край - гайда и кавал. Събитието обединява изпълнители от различни стилове и
жанрове на сценичните изкуства, а интересът към него се засилва с всяка изминала
година. Тази година във фестивала взеха участие над хиляда брой изпълнители. Сред
участниците

преобладават

изпълнителите

на

автентичен

и

обработен

фолклор,

пристигнали от всички краища на България.
¾

108 години от Освобождението на Девин и региона. Празникът се отбеляза с

откриване на паметна плоча на Игор Юруков – кмет на община Девин в периода 19621971 г., оставил своя изключителен принос за модерното развитие на града и трайна
следа в съзнанието на Девинчани, като един от най-успешните ни кметове. Гост на
събитието беше президентът на Р България – Румен Радев.
2.6.Награждавания:
¾

Наградени ученици от СУ „Христо Ботев“ за отличен успех, випуск 2020 – Васка
Николаева Вълчинова

¾

Даровити деца от училища – Едуард Стамболиев за издаване на в. Перспектива

¾

Връчване на дипломи и удостоверения на ученици;

¾

Връчване на компютри на деца за обучение от разстояние за работа в
електронна среда –9 броя;

2.7.Турнири и състезания по:
¾

Тенис на маса - 2

¾

Шахмат - 2

¾

Футбол – 3

¾

Риболов - 1

2.8.Сватбени ритуали: общо 30 броя, от тях 26 в град Девин;
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II. Отчет за изпълнение на дейностите за развитие на туризма за 2020 г.:
№ по ред
Показатели

План за
2020 г.

Актуализира
н план,
съгласно
Решение
№157 от
07.12.2020
г.

Изпълнено
към
31.12.2020
г.

ПРИХОДИ
на основание чл.60, ал.1 от Закона за туризма
1.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
4.
5.

1.

Туристически данък
60 000,00
60 000
40 240
Такси за категоризиране на туристически
4 500,00
4 500
2 903
обекти
Други източници-местни такси:
0
Такси за реклама
2 800,00
2 800
2 088
ДДС
-560,00
-560
-348
Корпоративен данък
-56,00
-56
-35
Дарения
58
58
Преходен остатък от 2019 г. от Туризъм
45 284,00
45 284
45 284,00
ВСИЧКО:
111 968,00 112 026,00 90 190,20
РАЗХОДИ
на основание чл.60, ал.2 от Закона за туризма и чл.61 р от ЗМДТ
6 000,00
6 000,00
4 118,65
Озеленяване - закупуване на посадъчен
материал, опазване и поддържане на зелените
площи
От тях:
1 461,75
¾ За обезпаразитяване на зелени площи;
¾ Летен цвете разсад;
2 016,00
¾ Помпа и препарат;
640,90

2.

3.
3.1.

Ремонт и подмяна на парково оборудване на
туристически обекти.
От тях: за рамкиране на туристически табели
Реклама на туристическа дестинация Община
Девин:
Разпространение на информация и фоторепортажи в медии и електронни сайтове.

7 000,00

7 000,00

1 659,00

23 000,00

23 000,00

От тях:
¾ Изплатени стари задължения към медии
по договори;
3.2.

Изработване на рекламни материали за
община Девин /брошури, чанти, сувенири и
др./
От тях:
¾ Изплатени стари задължения към Интел
дизайн;
¾ за календари и рекламни материали за

1 659,00

16 472,20

16 472,20

22 000,00

22 000,00

19 002,00

7 146,00
4 572,00
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2019 г.;
За календари и рекламни материали за
2020 г.;
¾ За картички
Изработване и поставяне на рекламноинформационни табели, изграждане и
маркировка на туристически маршрути,
консултантски услуги и изработване на
технически проекти за реализацията им.
От тях:
¾ Изработени указателни табели за улици
в град Девин;
Проучване и реклама на туристически
археологически обекти, забележителности,
атракции, природни и културни дадености на
община Девин.
От тях:
¾ Изплатени стари задължения към РИМ
Смолян за разкопките в с. Осиково;
Провеждане на фестивали и събития за
популяризиране на община Девин като
туристическа дестинация в т.ч. "Девин Денс" 5000 лв. и читалищата участвали във
фестивали и събития за популяризация на
община Девин - 5000 лв.
От тях:
Изплатени стари задължения за постановка
„Забранено за възрастни“ за ДГ
Изработване на стратегия за развитие на
община Девин като туристическа дестинация
Участие на Община Девин на туристически
борси
Популяризиране на Община Девин като
туристическа дестинация чрез закупуване на
коледно-новогодишна украса
Членски внос на Община Девин в ОУТР
"Родопи" и АСЕКОБ
Изработване на категорийна символика на
обектите
Разходи свързани с категоризация на обектите
ВСИЧКО:
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЗА 2021 г.:

7014,00

¾

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3,7
3.8
4.
5
6

270,00
17 500,00

17 500,00

10 045,80

10 045,80
3 000,00

3 000,00

1 000,00

1 000,00
15 000,00

500,00

500,00

500,00
8 000,00

8 000,00

6 000,00

500,00

368,00

20 058,00

20 058,00

700,00

0,00

700,00

2 000,00

2 000,00

762,60

1 768,00

1 768,00

200,00

111 968,00

111 326,00

74 886,25
15 303,95

III. Други дейности допринасящ за развитието на туризма в Община Девин:
1. През 2020г. се проведоха три срещи с НПО организации и хотелиери, свързани
с туристическата дейност в Общината, като основните теми, които се дискутираха бяха
свързани

с

подобряване

на

съществуващите

изграждане на нови, както и реклама на региона.

туристически

инфраструктури

и
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2. Многократни срещи бяха проведени и с хотелиерите във връзка с проблеми,
свързани с доставката на топла минерална вода от извор „Беденски бани“, подкрепа за
професионалното образование в ПГЕ „Ал. Попов“, както и за ремонт на Детско
отделение на МБАЛ Девин ЕАД.
3. Изработени бяха нови информационни туристически табели за местата за
настаняване в Девин град и по населени места, както и информационни табели за
туристическите забележителности, обекти и атракции на територията на Общината и в
близост до нея.
4. Поддръжка на Национален туристически регистър:
В изпълнение на изискванията на Закона за туризма Община Девин поддържа и
успешно интегрира информацията, свързана с база данни и функционирането на
Националния туристически регистър, създаден през 2019г.
5. Въвеждане на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ)
През

2020г.

приключи

въвеждането

на

Единна

система

за

туристическа

информация, разработена и внедрена от Министерство на туризма. Целта на ЕСТИ е
контрол на нощувките.
6. Изменения в Закон за авторското право и сродните му права:
С изменение и допълнение на чл.98в в Закон за авторското право и сродните му
права, обнародвана в Държавен вестник бр.28 от 29 март 2018г., касаещ търговските и
туристическите обекти по чл.3, ал.2 от ЗТ, лицата, стопанисващи търговски и
туристически обекти бяха задължени да предоставят при поискване най-малко веднъж
годишно документи, доказващи отстъпените им права за публично изпълнение. Бяха
изпратени напомнителни писма до всички заинтересовани
уведомени за промените в

лица, с които бяха

Закона за авторското право и сродните му права и

произтичащите от това последици.
През 2020г. 15 брой лица предоставиха в Общината нужните документи.
7. Дейности, свързани с ограничаване на разпространението на Ковид 19:
Община Девин системно информираше собствениците и лицата, упражняващи
дейност в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения за
наложените

от

Министерство

на

здравеопазването

противоепидемични

мерки,

съдействаше за изпълнението им и извършваше проверки. По извършените съвместни
проверки със служители на РУ на МВР – Девин няма установени нарушения и наложени
глоби. За същите са съставени констативни протоколи.
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IV. SWOT анализ
Силни страни
-

Слаби страни

Наличие на природни и културни

-

ресурси;
-

на

туристически

информационен център;

Развита балнеология - наличие на

-

Липса на квалифициран персонал;

лечебни минерални води и спа

-

Липса на достатъчно паркоместа

хотели;
-

Липса

пред големите хотели и Аквапарка

Разпознаваеми
дестинации
пещера

–

туристически
минерални

„Дяволско

води,

в града;
-

гърло“,

Липсва цялостна маркетингова и
рекламна

стратегия,

Харамийска пещера;

изведе

на

-

Прохладно лято и мека зима;

характерните

-

Добро

културно-исторически

географско

спрямо

разположение

други

дестинации

–

туристически
Пампорово,

Ягодинска пещера, яз. Доспат;
-

която

преден
за

да
план

Общината
и

туристически

обекти

и

популяризира

биопродуктите

да
с

местен характер и значение;

Условия за целогодишен туризъм;

-

Неразработени

обекти

от

национално значение – крепости и
светилища;
-

Трудно осъществимконтрол върху
нерегистрирани туристи;

Възможности
-

-

Заплахи
рекламната

-

Демографска криза

дейност – участие в туристически

-

Липса

Разширяване

на

борси

ресурс

Нови партньорства – в страната и

целите;

чужбина
-

Възможност за развитие на ловен
и риболовен туризъм, еко туризъм
и воден туризъм;

-

Развитие и утвърждаване на бранд
и слоган;

-

Подобряване

квалификацията

професионалните

умения

заетите лица в туризма;

и
на

на
за

достатъчно

финансов

осъществяване

на
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Средствата за финансово осигуряване на Програмата за развитие на туризма в
Община Девин през 2020 г. бяха в размер на 90 190,20 лв., съставляващи:
•

Туристически данък за 2020 г. – 40 240, 00 лв.;

•

Преходен остатък от туристически данък за 2019 г. - 45 284,00 лв.;
Средствата, предвидени за финансово осигуряване на Програмата за развитие на

туризма в Община Девин през 2021 г. са в размер на 55 000,00лв.
•

Преходен остатък от туристически данък за 2020 г. - 15 304,00 лв.;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 35
от 09.03.2021 г.

Приемане на Общински спортен календар на община Девин за 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Приема Общински спортен календар на община Девин за 2021 г., съгласно
Приложението.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
09.03.2021 г., Протокол № 3, т. 2, ДЗО – 36/15.02.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg
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СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2021 г.
Дата/Месец
ЯНУАРИ ДЕКЕМВРИ

АПРИЛ

МАЙ

МАЙ

АВГУСТ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ
- НОЕМВРИ

Спортно
състезание
Ученически
спортни игри

Място на
провеждане
Според графика за
организиране и
провеждане

Еко поход по
случай
седмицата на
гората
Футболен турнир
по случай 6 майГергьовден

гр. Девин и
населени места от
общината
Общински стадион,
гр.Девин

Спортни
Общински стадион гр.Девин.Общинска
състезания по
спортна площадка
случай 17 май –
кв. Врътлек
Ден на
българския спорт
Състезание по
Плувен басейн на
плуване по
Спа-хотел „Орфей”
случай
седмицата на
водата
Спортни
мероприятия по
случай празника
на гр. Девин
- Футболен
Спортна площадка
турнир с
при Спа-хотел
ученици
„Орфей”
- Волейболен
Физкултурен салон
турнир
на СУ „Христо
Ботев”, гр. Девин
- Шахматен
Парк „Острова” /
турнир
залата на
Общинска
администрация –
Девин
Турнир по
Общински стадион,
футбол под
гр. Девин
надслов „Турнир
на
приятелството”
Турнир
футбол
Турнир
футбол

по
9 (U-9)
по
9 (U-7)

Стадион в
съответното
населено място на
отбора-домакин

Организатори

Финансиране
/ Сума в лв.

Според графика
за организиране и
провеждане

2 000,00

Община Девин;
ЦПЛР – ОДК;
спортни клубове;
училища
Община Девин;
ЦПЛР-ОДК;
ФК „Девин”;
училища
Община Девин;
ЦПЛР-ОДК;
спортни клубове;
училища
Община Девин

Община Девин;
спортни клубове;
училища

Община Девин;
ФК „Девин”

ФК „Девин”

В рамките на
заделените
средства за
спортни
дейности и
спортни
дружества

В рамките на
заделените
средства за
спортни
дейности и
спортни
дружества
В рамките на
заделените
средства за
спортни
дейности и
спортни
дружества

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 36
от 09.03.2021 г.

Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите
от управлението ѝ по видове и категории в община Девин за 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4,
ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Девин,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Приема отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от
управлението ѝ по видове и категории в община Девин за 2020 г.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
09.03.2021 г., Протокол № 3, т. 3, ДЗО – 40/15.02.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg
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ОБЩИНА ДЕВИН
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
От Здравко Владимиров Иванов – Кмет на Община Девин
Относно: Състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и
по видове и категории за 2020год.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с чл.5, ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество на Община Девин, Ви предоставям
настоящия отчет, относно състоянието и управлението на общинската собственост
през 2020г.
На територията на община Девин придобиването, управлението и
разпореждането с имоти и вещи – Общинска собственост, които са уредени със
Закона за общинската собственост, се изпълняват от отдел УТОС – „Общинска
собствност“.
I. Управление на имоти и вещи общинска собственост:
А. Нежилищни имоти
Общо отдадените под наем общински имоти към 31.12.2020г. са 86 бр. от
които:
- 32 бр. помещения за търговски цели, услуги и производствена дейност
- 42 бр. терени за търговски за търговска дейност и услуги
- 12 бр. за безвъзмездно ползване
В края на 2020 год. на територията на община Девин останаха да
функционират 16 бр. здравни кабинети (за лекарски и стоматологични услуги) в
следните населени места: гр. Девин, с. Осиково, с. Михалково, с. Грохотно, с.
Лясково, с. Гьоврен, с. Селча, с. Триград, с. Кестен.
Б. Рекламно – информационна дейност
С Наредбата за рекламно – информационна дейност на община Девин се
определя реда, условията и местата за рекламна дейност на територията на община
Девин в регулационни граници.
Разполагането на такива съоръжения се извършва след сключване на договор
за Рекламно – информационни елементи (РИЕ) от кмета на община Девин.
Към 31.12.2020г. има сключени договори за поставяне на рекламно информационни съоръжения 16 бр.
В. Приходи от паркоместа
Община Девин към 31.12.202г. има сключен 1 бр. договор за ползване на
паркоместа с „Орфей Хотел“ АД с месечна наемна цена 357.00 лв.
II. Общински поземлен фонд
През 2020 г. от Общински поземлен фонд не са продавани земеделски земи по
чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),
поради това че с § 14, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ са забранени за срок от 5 години
разпоредителни сделки с тези земи, освен за предоставяне, съгласно разпоредбите
на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
- В края на 2020 год. има отдадени под наем 542 716 дка. земеделска земя.
- През 2020г. има сключени 12 бр. договора за отдаване под наем на
земеделска земя и 20 бр. анекси към договори.
III. Общински жилищен фонд

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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С решение на общински съвет – гр. Девин са утвърдени и разпределени 66 бр.
общински жилища както следва:
- Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни
нужди – общо 29 бр., в това число 9 бр. апартаменти, 20 бр. стаи.
- Резервни жилища - общо 9 бр., в това число 4 бр. апартаменти и 10 бр.
стаи.
- Ведомствени жилища - 19 бр., в това число 18 бр. апартаменти и 1 стая,
от които 8 бр. апартаменти предоставени за безвъзмездно ползване на
МБАЛ Девин ЕАД.
Във връзка с картотекирането на гражданите за настаняване под наем в общински
жилища се приемат Молба - декларации по чл. 6, ал. 2 от Наредба №3 за условията
и реда за установяване на жилищните нужди , настаняване под наем и продажба на
жилища – общинска собственост. На основание чл. 6, ал. 3 от горната разпоредба,
обработените преписки са разгледани и са взети решения относно:
- включени в картотеката - 36
- ново картотекирани – няма
- продължаване на срока на договора за наем - няма
- настанени по чл.3, ал.1, т.5 на пазарен наем – 10 бр.
- отказ от картотекиране – 5 бр.
Във връзка с горните решения са сключени 10 бр. договори, издадени са 34 бр.
заповеди за настаняване, заповеди за пренастаняване – 1 бр.
Състоянието на общински сгради и помещения, като в тях влизат и
общинските жилища е добро. Полагат се постоянни грижи за поддръжка на сградите
съобразно финансовите възможности. Основната част от тези сгради са за
задоволяване обществените потребности на населението, училища, читалища,
детски градини, здравни служби и сгради за административно обслужване.
IV. Разпореждане с общински недвижими имоти и движими вещи, частна
общинска собственост
През 2020 г. всички разпоредителни сделки с общинско имущество са
извършени в съответствие с нормативните изисквания на съответните закони и
наредби. Продажбите са извършени след внесени докладни
и решения на
общинския съвет – гр. Девин. Учредяването на ограничени вещни права върху
обекти публична общинска собственост се извършва по условия и ред определени в
закона, а върху имоти частна общинска собственост е след решение на общинския
съвет.
Разпореждане
1
1.Продажба чрез
търг
2.Дарение на
имоти общинска
собственост
3.Продажба на
имоти в
регулация
4.Право на
пристрояване
5.Право на
строеж чрез търг
6.Право на
прокарване
7.Прекратяване
на съсобственост
ОБЩО:

Доклад ни
2
1

Заповеди

Договори

Протоколи

4
1

Тръжни
документи
5
5

3
1

1

1

1

-

-

1

1

1

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

1

1

1

1

-

-

6

6

6

5

3

2

6
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V. Надзор и актуване на имотите общинска собственост
За 2020 г. са съставени общо 146 бр.
акта за общинска
собственост(АОС), в това число 59 бр. за публична общинска собственост и 87 бр. за
частна общинска собственост, които са вписани в Службата по вписвания при
Районен съд гр. Девин. Съставените актове са вписани и в службата по геодезия,
картография и кадастър – гр. Смолян. Всички актове са нанесени в главните
регистри. На основание чл.58, ал.2 от закона за общинската собственост, копия от
новосъставените АОС и скиците са изпратени на областния управител – гр. Смолян.
Издадени са 33 бр. удостоверения за обстоятелствена проверка.
Съставянето на актовете са осъществява чрез програмата Акстър имоти, в която се регистрират всички актувани имоти – общинска собственост.
VI. Параграф 4
Вид дейност
1
План за новообразувани имоти проекти за изменение и заповеди
Придобиване право на собственост
Възстановяване
право
на
собственост
Изготвяне на скици
Удостоверения за идентичност
Други удостоверения
ОБЩО:

Брой
2
-

Заповеди
3
-

Приход/лева
4
-

-

-

-

240
103
160
503

-

-

VII. Възложени и завършени обекти от Община Девин през 2020 г.:
- гр. Девин:
- Улици в кв. Врътлек:
По договор № Д-106 от 28.01.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за СМР на
два подобекта:
– Подобект 1:„Рехабилитация и реконструкция на ул. Руен от о.т. 1935 до о.т. 1941,
ул. Гимназиална от о.т. 136 до о.т 125А, ул. Ястребино от о.т. 1532 до края на
застрояването“. Строителството започва на 25.09.2019 г. и е завършено на
14.02.2020 г.
- Подобект 2: „о.т. 1949 – Рехабилитация и реконструкция на улици от о.т. 124 – о.т.
1526 – о.т. 1537 – о.т. 1535 – о.т. 1530 – о.т. 1950 – о.т. 125 – о.т. 1536 – о.т.1242“.
Строителството започва на 25.09.2019 г. и е завършено на 14.02.2020 г.
Общата стойност по договора 663 472,64 лв. с ДДС е осигурено по ПМС №260 от
24.11.2017 г.
- Рехабилитация на Път PAZ 2044/III-377, Равногор - Нова Махала / граница Община
(Брацигово - Батак) / Фотиново – граница Община (Батак - Девин) / Девин-III-197 от
км 0+000 до км 12+500
- Сключен е договор № Д-500 от 14.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка
за изпълнение на СМР. На 06.07.2020 г. е за почнато строителството на обекта,
който към момента все още се изпълнява. Финансирането е по Програма за развитие
на селските райони 2014-2020 подкрепена от ЕЗФРСР на стойност 6 802 802,77 лв.
с ДДС.
- Доизграждане на ул. „Хан Аспарух“ и паркинг към нея, предмет на Договор №
Д253 от 06.07.2020 г. за Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на
СМР). Проектирането е възложено на 03.09.2020г., предстои завършване на обекта
през 2021 год. Стойността по договора е 114 696,00 лв. с ДДС и е финансирана по
ПМС №348/18.12.2019 г.
- Основен ремонт на тротоари по ул. Родопи, от о.т. 419 до о.т. 356 и по мост на
„Старата върба“ в гр. Девин. Сключен е договор № Д – 280 от 28.07.2020 г. за
Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР). Строително
монтажните работи започват на 11.12.2020 г. и предстои завършване на обекта.
Стойността на договора е 58 020,00 лв. с ДДС., финансиран по Целева Капиталова
субсидияна Община Девин.
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- Гробищен парк в УПИ I-за гробищен парк, кв. 1, местност „Забрал“, град Девин,
общ. Девин. Договор № Д-323 от 14.04.2016 г. и договор № Д-230 от 25.04.2019 г.
за изпълнение на СМР на стойност 965 602,37 лв. с ДДС, финансирането е осигурено
по ПМС № 165 от 07.08.2018 г. Строителството по обекта стартира на 07.05.2019 г. и
е въведено в експлоатация на 25.11.2020 г.
- Основен ремонт и реконструкция на общински градски басейн, гр. Девин, УПИ XXI,
кв. 68 по ПУП на гр. Девин. Сключен е договор № Д – 308 от 14.08.2019 г. за СМР.
Строително монтажните работи започват на 14.10.2019 г. и са завършени на
02.10.2020 г. Стойността на договора е 652 998,92 лв. с ДДС., финансиран чрез
банков кредит.
- Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок „Кольо Фичето“ № 1, сграда с
идентификатор 20465.501.1438.1 по КККР на гр. Девин, адм. адрес: ул. Родопи № 4,
гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян – Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност. Сключен е договор № Д-497 от 04.10.2019 г. на стойност 409 104,53
лв с ДДС, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Изпълнението на обекта започна на 15.10.2019 г., предстои завършване на
изпълнението му.
- Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок „Кольо Фичето“ № 2, сграда с
идентификатор 20465.501.1499.1 по КККР на гр. Девин, адм. адрес: ул. Родопи № 2,
гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян – Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност. Сключен е договор № Д-422 от 16.09.2019 г. на стойност 437 465.46лв
с ДДС, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Изпълнението на обекта започна на 18.09.2019 г. и е въведен в експлоатация на
02.12.2020 г.
- Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин. По договор № Д316 за инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР).
Строително монтажните работи започват на 18.09.2019 г. и завършва на 08.09.2020
г. Стойността на договора е 1 794 000,00 лв. с ДДС, финансирането е осигурено по
ПМС №315/2018г.
- Основен ремонт и промяна на предназначението на помещения в сградата на Дом
на културата, ул Орфей, гр. Девин. Сключен е договор № Д-279 на 28.07.2020 г. за
Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР). Дейностите по
договора са възложени на 10.09.2020 г. и предстои завършване на обекта през 2021
год. Стойността на договора е 56520,00 лв. с ДДС, финансиран по Целева
Капиталова субсидия на Община Девин.
Кв. Настан, гр. Девин:
- Основен ремонт на компроментирана подпорна стена в регулацията на кв. 124,
между о.т. 872 и о.т. 873, гр. Девин, кв. Настан. Сключен е договор № Д-261 от
09.07.2020 г. за Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР),
на стойност 92 400,00 лв. с ДДС, финансирана по целева капиталова субсидия на
община Девин. Дейностите по договора са възложени на 11.08.2020 г. и предстои
въвеждане в експлоатация през 2021 г.
- Неотложни възстановителни работи – Изграждане на подпорна стена за укрепване
на ул. Мурсалица между о.т. 1142 и о.т. 1164, кв. Настан, гр. Девин. Сключен е
договор № Д-336 от 14.08.2020 г. на стойност 340 800,00 лв. с ДДС за Инженеринг
(проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР). Изпълнението по договора е
възложено на 18.09.2020 г. и предстои завършване на поръчката и въвеждане в
експлоатация през 2021 год. Финансирането е осигурено от междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към министерски съвет.
- Изграждане на многофункционална спортна площадка, УПИ II – за училище, кв.
136 по плана на кв. Настан, гр. Девин. По договор № Д-552 от 25.10.2019 г. за СМР
на стойност 91 464,22 лв. с ДДС са започнати строителни дейности на 06.08.2020 г.,
обекта е завършен и въведен в експлоатация. Средствата по договора са осигурени
по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – ЕЗФРСР.
- Рехабилитация и реконструкция на улица Планинско цвете, кв. Настан, гр. Девин.
Сключен е договор № Д-263 от 06.06.2019 г. на стойност 249 998,99 лв с ДДС за
СМР,финансиран
по
целевата
капиталова
субсидия
на
община
Строителството е започнато на 21.10.2019 г. и завършено на 26.06.2020 г.
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с. Лясково:
- Основен ремонт на улица в село Лясково, община Девин. Сключен е договор № Д107 от 28.01.2019 г. за изпълнение на СМР на стойност 355 387,19 лв. с ДДС,
финансиран по ПМС № 165 от 07.08.2018 г. Изпълнението на обекта започва на
28.10.2019 г. и завършва на 20.05.2020 г.
с. Грохотно:
- Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин
- Подобект 1„Рехабилитация и реконструкциянаулицапреминаващапрезо.т.
78 – о.т. 80 – о.т. 82 – о.т. 83 – откм 0+000,00 докм 0+151,53;

-

Подобект2 „Рехабилитация и реконструкциянаулицапреминаващапрезо.т.
83 – о.т. 85 – о.т. 86, о.т. 75 – о.т. 73 – откм 0+000,00 докм 0+273,50”.

По договор № Д-403 от 21.09.2020 г. на стойност 188 937,03 лв. с ДДС, финансиран
по ПМС №348/18.12.2019. Изпълнението по обекта започва на 05.10.2020 г. и
прключва на 19.11.2020 г.
- Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Грохотно, преминаваща през о.т. 78
– о.т. 77 – о.т. 101 – о.т. 100 – о.т. 76, общ. Девин. По изпълнение на договор № Д254 от 06.07.2020 г. за Инженеринг (проектиране, авторскинадзор и изпълнениена
СМР), на стойност 70 824, 00 лв, финансиран по ПМС. Дейностите по договора са
възложени на 03.09.2020 г. и са завършени.
- Рехабилитация на централна част и основен ремонт на тротоари по главна улица
на с. Грохотно. Дейностите са възложени с договор № 402 от 21.09.2020 г. на
стойност 41 340,00 лв. с ДДС за Инженеринг (проектиране, авторскинадзор и
изпълнениена СМР), финансиран по целева капиталова субсидия на община Девин.
Изпълнението на договора е възложено на 30.11.2020 г. и предстои завършване на
обекта през 2021 год.
с. Триград:
- Ремонт и рехабилитация на улица в с. Триград, община Девин – о.т. 84 – о.т. 78 –
о.т. 40 – о.т. 17 – о.т. 3 – о.т. 16. Договор № Д-395 от 18.09.2020 г. е на стойност
444426,11 лв. с ДДС за Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на
СМР), финансирани по ПМС № 348 от 18.12.2019 г. Строителните дейности започват
на 21.09.2020 г и са завършени на 25.11.2020 г. Обекта е въведен в експлоатация
на 22.12.2020 г.
с. Кестен:
- Изграждане на подпорна стена срещу о.т. 156, между УПИ XII и УПИ VIII, кв. 20, с.
Кестен, общ. Девин. Договор № Д-260 от 09.07.2020 г. за Инженеринг (проектиране,
авторски надзор и изпълнение на СМР) на стойност 39 060,00 лв. с ДДС, финансиран
по целевата капиталова субсидия на община Девин. Обекта е започнат на
13.10.2020 г. и предстои въвеждане в експлоатация през 2021 г.
- Изграждане на подпорна стена и водосток за укрепване на пътя Тешел-ТриградКестен, разклон за с. Жребово, при км 6+065. Договора № Д-382 от 21.12.2018 г. за
Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) е на стойност 303
850,80 лв. с ДДС, финансиран от междуведомствената комисия за възстановяване
иПМС № 125/2018 г. Приета с Държавна приемателна комисия.
с. Беден:
- Основен ремонт на обществена тоалетна в УПИ XIV, кв. 17, с. Беден. Предстои
изпълнение на поръчката през 2021 г.
с. Селча:
- Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Селча, преминаваща от о.т.158 през
о.т.73 до о.т.74+40м., общ. Девин. Договор № Д-255 / 06.07.2020 год. Инженеринг
(проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР)е сключен на стойност 52
308,00 лв. с ДДС, финансиран по ПМС № 348 от 18.12.2019 г. Строителните
дейности са възложени на 03.09.2020 г. и предстои приключването им.
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- Основен ремонт на покрива на сградата на кметство на с. Сечла. Сключен е
договор № Д-383 от 11.09.2020 г. на стойност 18 780,00 лв. с ДДС, финансиран от
целевата капиталова субсидия на община Девин. Дейностите по договора са
възложени на 16.11.2020 г. предстои завършването им през 2021 г.
с. Михалково:
- Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Михалково, преминаваща от о.т.44
през о.т.45 до о.т.46+50м., общ. Девин. Сключен е договор № Д-256 от 06.07.2020 г.
Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР)на стойност 30
744,00 лв., финансиран от целевата капиталова субсидия на община
Девин.Строителните дейности са възложени на 03.09.2020 г. и предстои
приключването им.
с. Стоманево:
- Изграждане на подпорна стена по улична регулация на УПИ X – 26, кв. 1 в с.
Стоманево. Сключен е договор № Д-262 от 09.07.2020 г. на стойност 24 948,00 лв. с
ДДС, финансиран от целевата капиталова субсидия на община Девин. Строителните
дейности са възложени на 11.08.2020 г. и предстои приключването им.
с. Осиково:
- Ремонт и рехабилитация на канализацията от О.Т.61 до О.Т.64 в с. Осиково.
Предстои изпълнение на поръчката, финансирана по целевата капиталова субсидия
на община Девин.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 37
от 09.03.2021 г.
Календар за предвидените културни събития и прояви в
Община Девин за 2021 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.

Утвърждава Календар за културните събития и прояви в община Девин за

2021 г., съгласно Приложението.
2.

Определя средствата от общинския бюджет за финансиране на проявите от

календара за културните събития и прояви в размер на 32 000 (тридесет и две
хиляди) лева.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
09.03.2021 г., Протокол № 3, т. 4, ДЗО – 48/01.03.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

Приложение към Решение № 37 от 09.03.2021 г.

КАЛЕНДАР ЗА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ ПРЕЗ 2021 г.
В ОБЩИНА ДЕВИН

ДАТА/
МЕСЕЦ

МЯСТО

КУЛТУРНА ПРОЯВА
ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАТОР/И

СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ
БЮДЖЕТ 2021 г.

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 г.

07.01.2021

Тематична
изложба
Библиотека
гр. Девин
Народните
читалища в
общината

11.01.2021
12.01.2021

12 - 15.01.
2021

13.01.2021

16.01.2021

Училище
с. Грохотно
Тематична
изложба
Библиотека
гр. Девин
Библиотека
с. Брезе

Тематична
изложба
Библиотека
гр. Девин

НЧ
с. Триград

Януари

НЧ
с. Лясково

18.01.2021

Презентация
с деца
Библиотеката
гр. Девин

Стоян Михайловски –
165 от рождението –
български поет,
съратник, баснописец,
общественик и политик

Народно читалище
„Родопска просвета 1923” – гр. Девин
Народните читалища в
общината

Международен ден на
думата „Благодаря”

ОУ „Гео Милев“
с. Грохотно

Джек Лондон – 145 г.
от рождението –
американски писател

Народно читалище
„Родопска просвета1923” – гр. Девин

„Минало, настояще,
бъдеще“ на с. Брезе среща – беседа с
писателя - Константин
Глушков. Представяне
на книгата -„с. Брезе и
неговите храмове“
Тодор Каблешков –
170 г. от рождението
български
революционер,
участник в Априлското
въстание, автор на
„Кървавото писмо”
Битова вечерна тема
„Край огнището “
Отбелязване на 165 г.
от рождението на
Райна Княгиня –
презентация
Райна Княгиня – 165 г.
от рождението –
българска учителка,
ушила знамето на
Априлското въстание.

Народно читалище
„Асен Златаров 1945“ – с. Брезе

Народно читалище
„Родопска просвета1923” – гр. Девин

Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
Народно читалище
„Просвета - 1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Родопска просвета 1923” – гр. Девин
МКБППМН
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21.01.2021

Народните
читалища в
общината

25.01.2021

НЧ
с. Триград

27.01.2021

НЧ
с. Триград

31.01.2021

Ежеседмично

Библиотека
с. Брезе

НЧ
с. Триград

Ежеседмично

НЧ
с. Триград

Януари

гр. Девин,
ЦПЛР - ОДК

Януари

НЧ
с. Беден

Януари

Януари

Януари

НЧ
с. Беден
НЧ
с. Гьоврен

НЧ
с. Гьоврен
НЧ
с. Гьоврен

Януари

Бабин Ден

Конкурс за най-хубава
рисунка на тема „Зима
в моето село” с
учениците от ОУ „Иван
Вазов”и децата от
детската градина
Спортно състезание
„Весела пързалка”с
учениците от ОУ „Иван
Вазов”
„Зимна приказка“конкурс от детски
рисунки. наградиза
най-красивите.
Сбирка на членовете
на клуб „Плетиво”
Продължаване на
кампанията „Чети с
мен”-работа склуба”
Приятели накнигата”

Изложба на тема
„Зима е“
„Назад във времето“
Спомени отминалото
наБеден
„Ръкоделие“
Изработка на различни
изделия, от хартия
Подготовка,
отпечатване и
представяне на
летописна книга на
читалището.
„За спомен от
Родопите”-изработване
на сувенири съвместно
с деца от училището
Запознаване на децата
от подготвителната
група към ДГ с
дейността на
библиотеката и
услугите които
предлага

Народните читалища в
общината

Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
Народно читалище
„Асен Златаров 1945“ – с. Брезе
МКБППМН
Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
Център за подкрепа за
личностно развитиеОбщински детски
комплекс
МКБППМН
гр.Девин
Народно читалище
„Надежда - 1950“
с. Беден
Народно читалище
„Надежда - 1950“
с. Беден
Народно читалище
„Светлина - 1948”
с. Гьоврен
Народно читалище
„Светлина - 1948”
с. Гьоврен
Народно читалище
„Светлина - 1948”
с. Гьоврен
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Януари

НЧ
с. Лясково

Януари

НЧ
с. Лясково

Било ли е …? - мост
между поколенията –
среща с най-старите
хора в селото
Детска
любознателница
„В царството на
книгите“

Народно читалище
„Просвета - 1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета -1942”
с.Лясково
МКБППМН

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 г.

02.02.2021

Февруари

Февруари

08.02.2021

Февруари

14.02.2021

Февруари

Тематична
изложба
Библиотека

Народните
читалища в
общината,
ЦОП
„Слънчо“,
Общински
детски
комплекс – гр.
Девин
гр. Девин

Стоян Стойчев Русев
/Дядо Благо/ - 155 г.
от рождението –
български детски
писател.

Изработване на
мартеници и картички

Благотворителен базар
за мартеници

Народно читалище
„Родопска просвета1923” – гр. Девин
Народните читалища в
общината, ЦОП
„Слънчо“, Общински
детски комплекс – гр.
Девин

Център за подкрепа за
личностно развитиеОбщински детски
комплекс,
Център за обществена
подкрепа „Слънчо“
гр. Девин

НЧ
с. Лясково

Николай Хайтов и
Родопа – литературна
вечер с презентация и
дискусия

Народно читалище
„Просвета – 1942”
с. Лясково

НЧ
с. Гьоврен

Изработване на
картичка и натурални
сапуни с
етерични масла за мама

Народно читалище
„Светлина - 1948”,
с. Гьоврен

Отбелязване на Деня
на влюбените

Народните читалища в
общината

Народните
читалища
в
общината
НЧ
с.Гьовре
н НЧ
с. Селча
НЧ
с. Лясково

Вечер на поезията
под наслов „Вино и
любов”

НЧ
с.Гьоврен
НЧ
с. Селча
НЧ
с. Лясково
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18.02.2021

23.02.2021

24.02.2021

24.02.2021
26.02.2021

28.02.2021

28.02.2021

Последната
седмица на
Февруари

Февруари

Народните
читалища,
библиотеките
и детски
градини в
общината

НЧ
с. Осиково

Библиотека
гр. Девин
Библиотека
с. Грохотно

МКБППМН
Тематична
изложба
Библиотека
гр. Девин
НЧ
с. Гьоврен

НЧ
с. Триград

гр. Девин

НЧ
с. Лясково

Отбелязването на
годишнина от
обесването наВасил
Левски
-Кът за живота и
делото на ВасилЛевски
-Изложба на книги за
Васил Левски
Баба Марта плете
мартеници-изложба

Вилхелм Грим – 235 г.
от рождението –
германски филолог и
литератор, автор на
приказки и поговорки.
Да се направи конкурс
с рисунки на деца от
детските градини на
тема: ”Приказен
герой”, да се подредят
в албум и да се подари
на децата.
„Ден на розовата
фланелка“
160г. от рождението на
княз Фердинанд –
обявил независимостта
на България.
„Българската
мартеница-сила,
здраве и красота”
Конкурс за най-хубава
мартеница
Здравна беседа в
пенсионерския клуб
„Здравословно хранене
при диабет”
Конкурс на тема
„Какво знам за моя
род”
Работилничка за
изработване
подарък за мама –
техника „Плъст” с
вълна.
За ученици 1 – 4
клас
Конкурс натема
„Зимна приказка в
Лясково – рисунки и
снимки”

Народните читалища,
библиотеките и
детските градини в
общината, Ученическо
общежитие „Васил
Левски“, ЦОП
„Слънчо“- гр. Девин
МКБППМН
Народно Читалище
„Съединение-2006”
с. Осиково

Народно читалище
„Родопска просвета1923” –гр. Девин
МКБППМН

МКБППМН
Народно читалище
„Родопска просвета1923” –гр. Девин
Народно читалище
„Светлина-1948”
с. Гьоврен

Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
Народно читалище
„Родопска просвета1923” –гр. Девин

Народно читалище
„Просвета - 1942”
с. Лясково
МКБППМН
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МЕСЕЦ МАРТ 2021 г.

01.03.2021

Народните
читалища
в
общинат
а
гр. Девин

01.03.2021

01.03. 2021

Народните
читалища и
детскиградин
и вобщината
НЧ
с. Лясково

03.03.2021

Народните
читалища,
библиотеките и
детски градини
в общината

03.03.2021

Площад
„Игор Юруков“гр. Девин

Март

08.03.2021

НЧ
с. Лясково

Народните
читалища,
библиотекитеи
детскиградини
вобщината
гр. Девин,
х-л „Орфей“

14.03.2021

НЧ
с. Грохотно
НЧ
с. Беден

Отбелязване на 1 март
„Ден на Самодееца и
любителското
художествено
творчество”
Поставяне на паметна
плоча Василка
Герзилова

Посрещане на Баба
Марта, връзване и
размяна на мартеници

Народните читалища в
общината

Народно читалище
„Родопска просвета1923” – гр. Девин
Народните читалища
и детски градини в
общината

Доброволческа акция
„Подари усмивка с
мартеничка”

Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково

„143 години от
Освобождениетона
България

Народните читалища,
библиотеките идетски
градини вобщината

Честване на
националния празник
Българийо, за тебете
умряха!
Рецитал
„Международен ден на
жената”
Празничен концерт
„Море от любов за
мама“

Изпълняване на
обичай ежегоден
„Посрещане на
пролетта изпращане на
зимата” с деца
Ритуал „Палене на
Баба Марта по
Беденски“

1 500

Община Девин,
Народните читалища
и детски градини в
общината
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народните читалища,
библиотеките идетски
градини вобщината
Център за подкрепаза
личностноразвитиеОбщински детски
комплекс
гр.Девин
Народно читалище
„Назъм Хикмет-1949”
с. Грохотно

200

Народно читалище
„Надежда-1950”
с. Беден
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Народните
читалища в
общината

„Световен ден на
поезията“

22.03.2021

НЧ
с. Триград

30.03.2021

НЧ
с. Триград

Международен ден на
водата
Индивидуална работа с
начинаещи по
елементарна
компютърна
грамотност

21.03.2021

Март

НЧ
с. Гьоврен

Март

НЧ
с. Лясково

Март

НЧ
с. Лясково

Март

НЧ
с. Лясково

РитуалКъдене
„Нашамарта”

Март

Центъра на
с. Лясково

Пролетна феерия –
забавления за деца

Март

НЧ
с. Лясково

Презентация „Пътят на
хартията”

Март

Центъра на
с. Лясково

Да посадим добро–
инициатива на
доброволческа група
къмчиталището

По домовете
с. Грохотно

Часът на Земята

Последната
Събота на
Март

Здравословен календар
Викторина „Полезни
или не”
„Вечната и святата”програма за деня на
майката
„Баба Марта бързала”
– конкурс иизложба
на тема

Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен
Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
ОУ „Христо Ботев”
и
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Доброволческа група
към Народно
читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
ОУ „Гео Милев“ с. Грохотно
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МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 г.

1-10.04.
2021

Народните
читалища,
детски градини
и
библиотеките в
общината
Библиотека
Музейна
сбирка
гр. Девин
НЧ
с. Гьоврен
ДГ „Катя
Ванчева“- с.
Грохотно

Април

Народните
читалища в
общината,
ЦПЛР-ОДК
Народно
читалище
„Светлина 1948”
и Училището
с. Гьоврен
В двора на НЧ
„Асен
Златаров“ с.
Брезе и около
него

„Седмица на
детската книга и
изкуствата за деца”
- Изложба надетска
литература ;
- Среща сдетски
писател ;
- „Пътуващото
куфарче” ;
- Посещение намузея
от деца и ученици
- Най- добърмлад
читател; - награди –
книги
-130г. от рождението
на Димчо Дебелянов Литературно четене
- 135 години от
рождението на Ран
Босилек - представяне
на живота и
творчеството на
писателя
„Седмица на гората“
Конкурс за рисунка:
„Хора, пазете гората!“
Поход с ученици до
местността „Вълчи
камък”, Конкурс за
рисунка
Засаждане на дръвчета,
почистване на района

Народните читалища,
детските градини и
библиотеките в
общината, Общински
детски комплекс,
МКБППМН
Народно читалище
„Родопска просвета1923” гр. Девин
Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен
Народно читалище
„Назъм Хикмет-1948”
с. Грохотно

Народните читалища в
общината,
ЦПЛР-ОДК
Народно читалище
„Светлина -1948”
и Училището
с. Гьоврен
НЧ „Асен Златаров“ с.
Брезе
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Април

НЧ
с. Гьоврен

Април

Народните
читалища в
общината

Април

гр. Девин

07.04.2021

10.04.2021

14.04.2021
20.04.2021

”Да изчистим заедно”почистване на района
около училището и
читалището –
доброволци от
читалището и
училището

Ден на хумора и шегата Народните читалища в
общината
Център за подкрепа за
личностно развитиеОбщински детски
Зелено училище
комплекс

Беседа и презентация
поповод
Международния денна
здравето
155 г. от основаването
Музейна сбирка
на българското
гр. Девин
читалище в Цариградтематична изложба
НЧ
с. Лясково

200 г. от рождението
на Георги Сава
Раковски – български
Музейна сбирка революционер,
писател и публицист.
Тематична
145 г. от избухването
изложба
на Априлското
Библиотека
въстание
Тематична
изложба

20.04.2021

НЧ
с. Гьоврен

20.04.2021

НЧ
с. Триград

Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен

Поход до Чюкека –
наблюдение на
Защитени видове
животни
Седмица на детската
книга и изкустваконкурс на рисунка по
епизоди от любими
детски произведенияучениците на ОУ „Иван
Вазов”
145 години от
„Априлското
възстание“- рецитал на
патрония празник на
училището

Център заобществена
подкрепа „Слънчо“
гр.Девин
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Родопско просвета 1923” гр. Девин
Народно читалище
„Родопско просвета 1923” гр. Девин
Народно читалище
„Родопско просвета 1923” гр.Девин
Народно читалище
„Светлина -1948” и
Училището
с.Гьоврен

Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
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23.04.2021

НЧБеден

24.04.2021

НЧБеден

20-24.04.
2021

Библиотека
с. Грохотно

„Ден на книгата“

„Да изчистим
заедно“ –
почистване на
централната част на
селото
Седмица на детската
книга и авторското
право-маратон на
четенето- Грохотно
чете Славейков-155

Народно читалище
„Надежда-1950”
с. Беден

Народно читалище
„Надежда-1950”
с. Беден

Народно читалище
„Назъм Хикмет-1948”,
с. Грохотно
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22.04.2021

22.04.2021
22.04.2021

години от рождението
на Пенчо Р.
Славейков-български
поет и преводач/18661912/
Ден на Земята
-Изложба „Да направим
ненужното полезно”
НЧ
-Информационен ден за
с. Гьоврен
опазване на природата
и ползата от
рециклирането и
правила при
рециклирането
ОУ „Гео Милев“
Международен ден
с. Грохотно
на Земята
НЧ
Отбелязване деня на
с. Триград
земята
НЧ
с. Гьоврен

23.04.2021
НЧ
с. Осиково
25.04.2021
26.04.2021

Библиотека
с. Селча
ДГ „Здравец“гр. Девин

Отбелязване на
Международния ден на
книгата
Ден на книгата
Великденски празници
„Конкурс и изложба от
писани яйца”
Седмица на гората

Тематична
изложба
Библиотека

155г. от рождението на
Пенчо Славейков –
поет и преводач.

Април

НЧ
с. Михалково

Великден е

Април

НЧ
с. Гьоврен

Април

гр. Девин

Изложба на
великденски яйца и
картички

до
30.04.2021г
/районен
кръг/

гр. Девин,
ЦПЛР-ОДК

Международен
конкурс:
„С очите си видях
бедата“

27.04.2021

Великденска изложбабазар

Народно читалище
„Светлина-1948”
Училищеи
ДГ „Радост“
с.Гьоврен
ОУ „Гео Милев“
с. Грохотно
Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен
Народно Читалище
„Съединение-2006”
с. Осиково
Народно читалище
„Отец Паисий-1951”
с. Селча
ДГ „Здравец“ – гр.
Девин
Народно читалище
„Родопско просвета 1923” гр. Девин
Народночиталище
„Родопска обнова 1938” с.Михалково
Народно читалище
„Светлина -1948”
и ДГ „Радост”
с. Гьоврен
Център за подкрепа
за личностно развитие
Общински детски
комплекс,
Център за обществена
подкрепа „Слънчо“
гр. Девин
Център за подкрепа за
личностно развитиеОбщински детски
комплекс
гр. Девин
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30.04.2021

НЧ
с. Триград

Излет в околностите на
селото с учениците от
кръжока „Лечебни
растения“
Подаряване на книжки
на първокласницитеза
празника набуквите.

Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград

155 години от
рождението на Пенчо
П. Славейковпрезентация.
Ритуал за
първокласници
„Вече сме читатели”

Април

НЧ
с. Гьоврен

Април

НЧ
с. Гьоврен

Пролетен карнавал
Парад на цветята

Април

НЧ
с. Гьоврен

Среща на млади
музиканти от района

Април

НЧ
с. Гьоврен

Конкурс за фотография
„Моят роден край”

Април

НЧ
с. Гьоврен

Април

НЧ
с. Лясково

Конкурс затанци
„Танцът е магия”,
Гьоврен 2021
Изложба на рисунки
на тема „ Пролетта в
Лясково”

Април

НЧ
с. Лясково

Конкурс „ Писано
яйце, шарено”

Април

НЧ
с. Лясково

Поетична вечер в
библиотеката – 155 г.
от рождението на
Пенчо Славейков

Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен
Народно читалище
„Светлина -1948”
и ОУ „Пейо Кр.
Яворов“
с. Гьоврен
Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен
Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен
Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен
Народно читалище
„Просвета-1942”
с.Лясково
МКБППМН
Народно читалище
„Просвета-1942”
с.Лясково
МКБППМН
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково

МЕСЕЦ МАЙ 2021 г.
01-03.05.
2021
02.05.2021

05.05.2021

Северна
Македония
Охрид
Библиотека
с. Селча

Тематична
изложба
Библиотека

Международен
фолклорен фестивал
„Охридски вълни”
Въвеждане на наймалките читатели
В Библиотеката „Добре
дошли в дома на
книгата”
175г. от рождението на
ХенрикСенкевич полски писател.

Йован Йоноски

Народно читалище
„Отец Паисий-1951”
с. Селча
Народно читалище
„Родопско просвета 1923” гр. Девин
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06.05.2021

Народните
читалища в
общината

Гергьовденобщоградски
празник

Стадион
гр. Девин

Народните читалища в
общината
Община Девин
и Общински детски
комплекс-Девин

Салона на
НЧ
с. Грохотно

6 май ежегоден обичай
„Адралез”-вадене на
китки

Центъра на
с. Брезе

Традиционен
празник

06.05.2021

НЧ
с. Триград

06.05.2021

НЧ
с. Лясково

Участие на празника на
с. Кожари - концерт
6 май.
Люшнали се люлки –
битова програма за
Гергьовден

Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково

Ден на ученическото
самоуправление

СУ „Христо Ботев“- гр.
Девин, Община Девин

Ден на Европа
Откриване на изложба
с рисунки на децатапо
рисуване „ Родопски
багри“

ОУ „Гео Милев“
с. Грохотно
Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен
Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград

06.05.2021

06.05.2021

08.05.2021

09.05.2021

СУ „Христо
Ботев“- гр.
Девин
ОУ „Гео
Милев“
с. Грохотно
НЧ
с.Гьоврен
НЧ
с. Триград

Народно читалище
„Назъм Хикмет-1948”
с. Грохотно
Кмета, читалищното
настоятелство,
секретаря,
доброволци

Библиотеките и
народните
читалища в
общината

„Ден на библиотекаря”

Библиотеките и
народните читалищав
общината

Май

НЧ
с. Лясково

Вълшебна феерия –
Приказен карнавал

Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково

Май

НЧ
с. Гьоврен

12.05.2021

Май

гр. Девин,
ЦПЛР-ОДК

Майски празници
-Гергьовден
-Ден на Европа
-Мероприятия,
посветени на 24 май

Конкурс за детска
рисунка: „Детство мое“

3 000

1000

Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен
Център за подкрепа за
личностно развитиеОбщински детски
комплекс,
Народно читалище
„Родопска просвета1923“
гр. Девин
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Май

НЧ
с. Гьоврен

Май

НЧ
с. Гьоврен

15.05.2021

гр. Девин

14-18.05.
2021

Май

Велико Търново

гр. Велико
Търново

18.05.2021

Музейна сбирка
с. Грохотно

19.05.2021

Музейна сбирка
гр. Девин

22.05.2021

НЧ
с. Триград

23.05.2021

Май

с. Лясково

гр. Девин

Ден на буквите
„Знаещите палавници“

ОУ „Пейо Кр. Яворов“
и
Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен

„Библиотекар за един
ден” и Ден на
отворените вратиучастват ученици от ОУ
„Пейо Яворов”

Народно читалище
„Светлина -1948”
и
ОУ „Пейо Кр. Яворов“
с. Гьоврен

Изпращане на
абитуриенти

СУ „Христо Ботев“ и
ПГЕ „А.С. Попов“, гр.
Девин

Български национален
фестивал по фолклор

ЕАФФ

Мъжка
фолклорна групаучастие
Международния
Старопланински събор
/Балкан фолк/
Международен ден за
опазване на
паметниците на
културата- отворени
врати на музейната
сбирка
„Европейска нощ на
музеите” –отворени
врати
Междунареден денза
опазване на
биологичното
разнообразие-поход
и беседванес
кръжочниците по
билкарство.

Европейска асоциация
на фолклорните
фестивали и
общ. Велико Търново

Мой роден край – урок
по родолюбие

Среща на изявени
читалищни ипросветни
дейци от гр. Девин по
случай Деняна
славянската писменост
и култура с кмета на
Общината

500

Народно читалище
„Назъм Хикмет-1948”
с. Грохотно
Народно читалище
„Родопско просвета 1923” гр. Девин
Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград

ОУ „Христо Ботев” – с.
Лясково
и
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Община Девин,
Център за подкрепаза
личностноразвитиеОбщински детски
комплекс,
Народно читалище
„Родопска просвета1923“
гр. Девин

13

Приложение към Решение № 37 от 09.03.2021 г.

Площад „Игор
Юруков“ - гр.
Девин

Дом на
културата
гр. Девин
НЧ
гр. Девин
с. Лясково
24.05.2021
кв. Настан

Народните
читалища в
общината

25.05.2021

29.05.2021

30.05.2021
31.05.2021

Тематична
изложба
Библиотека

Участие на
самодейцитев
празничен концерт по
случай „Ден насветите
братя Кирили
Методий, на
българската азбука,
просвета и култура и
на славянската
книжовност”
- 150 г. от рождението
на Панайот Пипков –
българскикомпозитор,
автор на химна „Върви
народевъзродени”.
Среща на кмета на
общината сдействащи
ипенсионирани
учители
24 май – презентация
Патронен празник на
ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“- кв. Настан
и участие на
самодейните
състави на
традиционния
празник на кв.
Настан
„Ден на светите братя
Кирил и Методий, на
българската азбука,
просвета и култура и
на славянската
книжовност”
145г. от рождението на
Иван Христов Кириловдраматург, белетрист,
автор на творби за
деца.

Музейна сбирка
или
Концертна програма на
репетиционна
участниците в
зала
класовете по английски
гр. Девин
и пиано
Билките по околностите
НЧ
на селото - хербари
с. Гьоврен
Световен ден за борба
НЧ
против
с. Триград
тютюнопушенетобеседа с учениците

Народно читалище
„Родопско просвета 1923” гр. Девин
Община Девин,
ДГ „Здравец“ – гр.
Девин
Община Девин
съвместно с

1 000

Народно читалище
Родопска просвета1923” гр. Девин
Община Девин
гр. Девин

200

Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Основно училище
„Кирил и Методий“кв. Настан
Народно читалище
„Възражение-1949”
кв. Настан

2 000

Народните читалища
в общината

Народно читалище
„Родопско просвета 1923” гр. Девин

Народно читалище
„Родопско просвета 1923” гр. Девин
Народно читалище
„Светлина-1948”
с. Гьоврен
Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
МКБППМН
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Май

Последната
Сряда на
Май

01.06.2021

Центъра на
с. Лясково

Училище
с. Грохотно

Сцена пред Дом
на културата
гр. Девин

01.06.2021

02.06.2021

05.06.2021

03-07.06.
2021

18,19 и
20.06.2021

21.06.2021

Народни
читалища,
библиотеки и
училища в
общината
гр. Девин
с. Лясково

Еко-фешън – модно
ревю с дрехи
изработени от
найлонови торбички,
капачки, листа и др.
Световен ден на
предизвикателството

Доброволческа група
към
Народно читалище
”Просвета-1942”
с. Лясково
„ОУ Гео Милев”
с. Грохотно

МЕСЕЦ ЮНИ 2021 г.
Община Девин,
Център за подкрепаза
личностноразвитие„MasterChefJunior“
Общински детски
Детски кулинарен
комплекс
фестивал
Народно читалище
„Родопска просвета1923“
Детски градини
ЦОП „Слънчо“ гр.
Девин
„1 юни –Международен
ден на детето“

Народни читалища,
библиотеки иучилища
вобщината

Ден на Ботев-Патронен
празник

СУ „Христо Ботев“Девин и ОУ „Христо
Ботев“ - Лясково

Отбелязване деня на
Ботев и загиналите за
свободата наБългария

Народни читалища,
библиотеки иучилища
вобщината

НЧ
с. Михалково

Изложба за деня на
Ботев

Народночиталище
„Родопска обнова 1938” с.Михалково

НЧ
с. Триград

5- юни Международен
ден за опазване на
околната среда

Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград

Хисаря

IX Балкански
шампионат по фолклор
„Евро фолк – Жива
вода 2020”

ЕАФФ

гр. Девин

„Девин денсфест“

гр. Девин

Народни
читалища,
библиотеки и
училища в
общината

Сцена пред
дома на
културата
гр. Девин

„Еньовден”- фестивал
на билките, цветята и
еко продуктите от
Родопите

2 000

Народно читалище
”Родопска просвета1923”
гр. Девин
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НЧ Беден

„Еньовден“

Народно читалище
„Надежда-1950”
с. Беден
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24.06.2021

Народни
читалища в
общината
НЧ
с. Триград

26.06.2021

27.06.2021
27-28.06.
2021

НЧ
с. Триград

Центъра
с. Брезе
НЧ
с. Гьоврен

30.06.2021

30.06.2021

Юни

Юни

Юни

Юни

НЧ
с. Триград

Вълчи
камък с.
Гьоврен
НЧ
„Светлина
- 1948”
с. Гьоврен
Народните
читалища в
общината
Библиотеката
на
НЧ с. Лясково

Юни

с. Лясково,
гр. Асеновград

01–31.07
2021

НЧ
с. Селча

„Еньовден“

26 юни- международен
ден за борбата с
наркоманията
Отбелязване на 155
години от рождението
на Стоян Попов „ Чичо
Стоян“- посещение на
детската градина- деца
четат на деца
Родова срещапразнична програма от
битова група „Славей“
Празник "Да съхраним
българския дух на
нашите деди", изложба
на местно изработени
ястия
Литературно четене
посветено на 171
години от рождението
на Иван Вазов
Състезание по
туристическо
ориентиране на
територията на селото
и околността
Концертна изява
в фолклорен
международен
фестивал
Гостуване на събори
в съседни села
„Библиотекар за един
ден"

Народни читалища
в общината
Народно читалище
„Изгрев1936”
с.Триград
МКБППМН
Народно читалище
„Изгрев1936” с.
Триград
Кмета,
секретаря,
самодейци
Народно читалище
„Светлина 1948” с.
Гьоврен
Народно читалище
„Изгрев1936” с.
Триград
Народно читалище
„Светлина 1948” с. Гьоврен
и ТД „Зелена
долина”
НЧ
„Светлина 1948” с. Гьоврен
Народните читалища
в общината
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково

Родова среща м/у
Кметство Лясково,
селата Лясково,
Асеновград
Девинско и Лясково ,
Асеновград
МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 г.
Летни занимания с
деца
Народно читалище
-Пеем, играем,
„Отец Паисийрисуваме и се
1951” с.
забавляваме в
Селча
библиотеката
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08.07.2021

Сцена пред
дома на
културата

08.07.2021

Библиотека
с. Грохотно

15.07.2021

НЧ
с. Триград

28.07.2021

НЧ
с. Триград

31.07.2021

с. Триград

Юли

гр. Девин

Юли,
Август,
Септември

Всеки
вторник Юли месец

с. Брезе

НЧ Беден

Библиотека
с. Грохотно

Народно читалище
„Родопска
просвета- 1923”
гр. Девин

Обичай „Родопска
сватба”-с деца от
кръжока по сценично
изкуство при
читалището
Поуки „Помисли
отговори”
Четене на басни от
Лафонтен 400 години
от рождението на
Лафонтен-френски
баснописец/16211658/
Лятно училище по
български и руски
език с учениците отОУ
„Ив. Вазов” – 1-8клас.

Народно читалище
„Назъм Хикмет-1948”
с. Грохотно

Басните на Лафонтендраматизация с
децата- посветена на
400 години от
рождението на автора
Събиране на билки с
кръжонцниците.

Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград

„Орфически
мистерии“ и
празник на селото

Забавно лято

Участие на битова
група „Славей“ на
национални и
международни
Фестивали
Участие на битова
група „Родопчанка“
Забавно лятно четене„Читалня под небето”

Юли

НЧ
с. Гьоврен

Лятно детско партипокана на фокусник

Юли
/първа
седмица/

НЧ
с. Гьоврен

Деца четат на деца презентация на
приказки

Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград

Народно читалище
„Изгрев-1936” и
кметство
с. Триград
Център за подкрепа за
личностно развитиеОбщински детски
комплекс,
Център заобществена
подкрепа „Слънчо“
гр.Девин
МКБППМН

1 000

Секретаря
Народно читалище
„Надежда-1950”
с. Беден
Народно читалище
„Назъм Хикмет-1948”
с. Грохотно
Народно читалище
„Светлина 1948” с.
Гьоврен
Народно читалище
„Светлина 1948” с.
Гьоврен
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Юли

НЧ
с. Гьоврен

Юли

НЧ
с. Гьоврен

Участие на самодейните
състави в
Летния празник на
Девин
Участие в
международен конкурс
Велико Търново

Юли

НЧ
с. Гьоврен

Рисунка на плочки пред
читалището

НЧ
с. Гьоврен
Юли

Юли

Юли

НЧ
с. Лясково
НЧ
с. Лясково

Веселие послучай КурбанБайрям

Народночиталище
„Просвета-1942”с.
Лясково

Конкурс и
фотоизложба на тема
„Лясково – мое родно
село”
135 г. от рождението
на Дора Габе

Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково

Юли
Юли

НЧ
с. Лясково

Презентация на
„Безопасно сърфиране”

НЧ
с. Лясково

„С книга сред
природата”

Юли

Юли

Юли-Август

НЧ
с. Стоманево

Народно читалище
„Светлина 1948” с.
Гьоврен

Битова програма „Залюбих майчо,
загалих”

НЧ
с. Лясково

Рожен

Народно читалище
„Светлина 1948” с.
Гьоврен
Народно читалище
„Светлина 1948” с.
Гьоврен
Народно читалище
„Светлина 1948” с.
Гьоврен

Участие на самодейните
състави на събора на
Народното творчество и
Животновъдство
”Наследство в
бъдещето”
Летни занимания с
деца-пеем,играем,
рисуваме исе
забавляваме в
библиотеката

Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Доброволческа група
към
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Община Смолян

Народночиталище
”Светлина-1946”
с.Стоманево

МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 г.
01.08.2021
01-31.08.
2021

с. Грохотно

Празник на селото

Кметство с. Грохотно

Библиотеката
с. Брезе

Рисуваме, играем и се
забавляваме-детска
занималня

Секретаря, децата

1 000
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Местността
„Давидово”
с. Селча

Традиционния
празник на селото

07.08.2021

НЧ
с. Триград

Възпроизвеждане
на обичая „Среде
лято”

09-11.08.
2021

Девин

Празник на Девин и
Минералната вода

10-30.08.
2021

Музейна сбирка
гр. Девин

Изложба живопис на
местен или друг
художник

12.08.2021

гр. Девин, парк
„Острова“

Международен ден на
младите хора- парти

07.08.2021

14.08.2021

20.08.2021

21.08.2021

с. Лясково

НЧ
с. Триград

НЧ
с. Стоманево
с. Чуруково

28.08.2021

Библиотека
с. Грохотно

с. Михалково
28.08.2021

Кметство
и
Читалище
Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград

Община Девин

Кметство и
читалище
с. Лясково
Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград

Традиционен
емблематичен
празник на селото
под наслов „Род до
род, корен до корен”

Кметство и
Народно читалище
„Светлина-1946”
с. Стоманево

Празник на селото

1 100

Народно читалище
”Родопска
просвета1923” гр. Девин
Център за подкрепа за
личностно развитиеОбщински детски
комплекс,
Център за обществена
подкрепа „Слънчо“
гр. Девин

Традиционния
празник на село
Лясково
135 - години от
рождението на Дора
Габе - колективно
четене на открито

Традиционния
празник на селото
Четене на римушки на
деца до 3 години и
родители от Дора Габе
със цел ранно детско
развитие чрез четене135 годиниот
рождението на Дора
Габе/1886-1983/

1 000

1 000

800

400
Кметство с. Чуруково

Народно читалище
„Назъм Хикмет-1948”
с. Грохотно

Кметство
с.
Михалково
Народно читалище
„Родопска обнова1938”с.Михалково и
Кметство Михалково

800
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с. Осиково

Празник на селото и
ягодата

Народно Читалище
„Съединение-2006”
и
Кметството
с. Осиково

1 000
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31.08.2021

НЧ
с. Триград

Вечер на талантителитературно музикална
програма от местните и
гостуващите деца.
Презентация на тема
„Забележителностите
на Триград“ с
гостуващите деца и
възрастни хора.

Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград

Конкурс за написване
на съчинение на тема „
С какво ще запомня
тази лятна ваканция“.

Август

Август
Юли, Август,
Септември
Всеки
вторник август
месец

Август

Август

гр. Девин

гр. Копривщица

с. Брезе

Библиотека
с. Грохотно
НЧ
с. Гьоврен

НЧ
с. Гьоврен

Август

НЧ
с. Гьоврен

Август

НЧ
с. Гьоврен

Август

НЧ
с. Гьоврен

Забавно лято

Участие на ХIII
НСБНТ
„Копривщица”2021
Участие на битова
група „Славей“ на
национални и
международни
фестивали
Чети под слънцето
твори в библиотеката
Спортен ден"Здрав
дух, здраво тяло"фитнес зала към
читалището презентация за пилатес
упражнения
Лятно изложение"От
нивата дотрапезата"

Център за подкрепа за
личностно развитиеОбщински детски
комплекс,
Център заобществена
подкрепа „Слънчо“
гр.Девин
МКБППМН
Народно читалище
„Възражение -1949”
кв. Настан
Секретаря

Народно читалище
„Назъм Хикмет-1948”
с. Грохотно
Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен

Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен

Зажънване-стара
традиция залично
производство на
пшеница и брашно
12 август –
Международен денна
младитехора –
младежкопарти

Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен

Празник на ТД "Зелена
долина" - изложба
"Дарове на природата"

Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен

Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен
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Август

Август

Август
Август

Участия на празници и
международни
фестивалисъс
самодейците

Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен

НЧ
с. Лясково

Най-красива рисунка
на тема
„Лятна ваканция”

Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково

НЧ
с. Лясково

Моето лято в
библиотеката

НЧ
с. Лясково

„Бързо, лесно, вкусно“
с децата от Детска
любознателница

Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково

НЧ
с. Гьоврен

Летни занимания с
Народно читалище
деца-пеем,играем,
„Светлина -1946”
рисуваме исе
с. Стоманево
забавляваме в
библиотеката
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Юли-Август

НЧ
с. Стоманево

04.09.2021

с. Кестен

Празник на село
Кестен

Кметство с. Кестен

с. Жребево

Празник на село
Жребево

Кметство с. Жребево

05.09.2021

06.09.2021

Народните
читалища в
общината

6 септември- 131
години от
Съединението на
България

Народните читалища в
общината

11.09.2021 г.

НЧ
и Кметство
с. Беден

Празник на село
Беден

Народно Читалище
„Надежда-1950”
с. Беден

14.09.2021

НЧ
с. Триград
гр. Девин и
населените
места

15.09.2021

Центъра
с. Брезе
НЧ
с. Гьоврен

Вечерен празник на
плодородиетокулинарно състезание
за най- вкусно местно
ястие.
Откриване на новата
2021/2022 учебна
година
Изпращане на децата
от селото в гр. Девин
за първия учебенден
Откриване на учебната
година в читалището

600

600

1 000

Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
гр. Девин и
населенитеместа
Кмета, секретаря,
родители
ОУ „Гео Милев“ –
с. Гьоврен
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17.09.2021

21.09.2021
22.09.2021

Библиотеката
с. Брезе

Международен ден на
пира

ОУ „Гео Милев“
с. Грохотно

Народните
читалища в
общината

22 септември- Ден на
независимостта на
България

Народните читалища в
общината

с. Гьоврен

26.09.2021

Библиотеката
с. Брезе

Библиотека
с. Грохотно

26.09.2021

Училище
с. Грохотно

27.09.2021

НЧ
с. Гьоврен

30.09.2021

Секретаря

Училище
с. Грохотно

25.09.2021

26.09.2021

135години от
рождението на Дора
Габе-българска
писателка и
преводачка

НЧ
с. Триград

Традиционен
празник на селото
135 години от
рождението на Ран
Босилек-български
писател, поет,
превода. Четенена
приказките -„Бързата
работа-срам за
майстора,
-“Умното овчарче“
Четем и рисуваме
любим приказен герой
с ученици от
произведенията наРан
Босилек по случай 135
години от рождението
на Ран Босилекбългарскиписател,
поет и преводач/18861958/
Европейски ден на
езиците

Изложба от природни
материали
"Пъстра есен"
Среща и разговор и
представяне на
производителите на
местни еко-продукти.
135 години от
рождението на Ран
Босилек- литературно
четене.

1 000
Кметство с. Гьоврен

Секретаря

Народно читалище
„Назъм Хикмет-1949”
с. Грохотно

ОУ „Гео Милев“
с. Грохотно

Народно читалище
„Светлина -1948”
и ДГ „Радост“
с. Гьоврен

Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
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Септември

НЧ
с. Гьоврен

Септември

с. Лясково

Септември

Библиотеката
на
с. Лясково

Септември

Септември

Септември

НЧ
с. Лясково

НЧ
с. Лясково

Неделино
НЧ Беден

Семинар на тема:
„Културна интеграция.
Толерантност в
културните процеси”
Цар Кулинар –
кулинарна изложбаконкурсна
популярни местни
ястия
Литературна вечер 100 г. от смъртта на
Иван Вазов
Шоу програма – 22
години клуб „Млади
таланти”

Изложба на
апликации и колажи
на тема„Подзиме”

Национален фолклорен
фестивал

Народно читалище
„Светлина -1948”и
Училище
с. Гьоврен
Народно читалище
„Просвета-1942”
и
Кметство
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Община Неделино
Народно читалище
„Надежда-1950”
с. Беден

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 г.
01.10.2021

НЧ
с. Грохотно

01.10.2021

с. Грохотно

01.10.2021

НЧ
с. Триград

Световен ден на
възрастните хора
1 октомври-Ден на
възрастните гостуване
при възрастните в
домовете ими
уважени с подаръци
Отбелязване деня на
възрастните хора,
празнуване на златни
сватби, посещение на
дълголетници

ОУ „Гео Милев“
с. Грохотно
Народно читалище
„Назъм Хикмет-1948”
с. Грохотно
Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград

07,08 и
09.10.2021

гр. Девин

Фестивал
„Чуйте Девин“

гр. Девин

3 000

0809.10.2021

гр. Девин

109 години от
Освобождениетона
град Девин и региона

Община Девин

4 000

10.1030.10.2021

Музейна сбирка
гр. Девин

Фотоконкурс с ученици
на тема: „Моят роден
край”

Народно читалище
”Родопска просвета1923” гр. Девин
МКБППМН
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20.10.2021

НЧ
с. Триград

30.10.2021

НЧ
с. Триград

31.10.2021

НЧ
с. Триград

Международен ден за
борба с остеопорозата

Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград

Октомври

НЧ
с. Гьоврен

Октомври

НЧ
с. Гьоврен

Октомври

НЧ
с. Гьоврен

Среща насамодейците
Народно читалище
с учениците сцел
„Изгрев-1936”
запознаване с
с. Триград
особеностите на
местнияфолклор
100 години от
Народно читалище
рождението на Николай
Зидаров- презентация с
„Изгрев-1936”
учениците от ОУ „Иван
с. Триград
Вазов“
Секретаря и децата от
Изработване на пана,
кръжок „Сръчни ръце“
картички с природни
материали-шишарки,
есенни листа
Участие на самодейните
Народно читалище
състави на празника
„Светлина -1948”
на гр. Девин
с. Гьоврен
Народно читалище
21.10.-109 г. от
Освобождението на
„Светлина -1948”
Родопите от Османско
с. Гьоврен
владичество
Есенен празник
-Детски празник с
Детска градина
костюми, изработен от
Народно читалище
децата
„Светлина -1948”
с. Гьоврен
-Конкурс за найинтереснаесенна
украса
Ден на възрастните
Народно читалище
хора посещение на
старите хора от с
„Светлина -1948”
с. Гьоврен
.Кестен с малки
символични
подаръчета.
Народно читалище
Изложба –„ Родопски
занаятчии”
„Светлина -1948”
В музейната сбирка
с. Гьоврен
Народно
читалище
Национална седмица
„Светлина -1948”
на четенетос. Гьоврен
литературни четения в
библиотеката
Народно читалище
Прожекция на
„Светлина -1948”
с. Гьоврен
анимационен филм

Октомври

НЧ
с. Гьоврен

Отбелязване Световния
ден на музиката –
презентация

Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен

Октомври

НЧ
с. Лясково

”Златна възраст”Тържество по случай
деня на възрастните
хора

Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково

Октомври

Библиотеката
с. Брезе

Октомври

НЧ
с. Гьоврен

Октомври

НЧ
с. Гьоврен

Октомври

НЧ
с. Гьоврен

Октомври

НЧ
с. Гьоврен

26

Приложение към Решение № 37 от 09.03.2021 г.

Октомври

НЧ
с. Лясково

Октомври

НЧ
с. Лясково

Октомври

НЧ
с. Лясково

01.11.2021

02.11.2021

15.11.2021

16.11.2020

20.11.2021

21.11.2021

Община Девин,
Детските
градини
Народните
читалища
Библиотека
с. Селча
НЧ
с. Триград

109 г. от
Освобождението на
Смолянския край
(1912) – презентация

Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково

Доброволческа група
към
Народно читалище „
„Просвета-1942”
с. Лясково
Доброволческа група
към
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 г.

От бабината ракла
– тематична вечер
за
лясковската
носия
Национален ден за
благотворителностблаготворителна
кампания

„Ден на народните
будители“
Отворени врати в
библиотеката
Библиотекар за един
ден
Вечер посветена на
ръчното плетивотърсене на модели по
интернет и
изучаване
на техники за плетене.

Община Девин,
Детски градини,
Народните читалища,
МКБППМН
Народно читалище
„Отец Паисий-1951”
с. Селча
Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград

Училище
с. Грохотно

Международен ден на
Толерантността

ОУ „Гео Милев“
с. Грохотно
МКБППМН

Зала „Европа”
на хотел
„Орфей”
гр. Девин

„Листа от календара”вечер на юбиляритена
читалището

Народно читалище
„Родопска просвета1923” гр. Девин

Ден на християнското
семейство
„ В работилницата на
Дядо Коледа”изработване на
сурвачки, играчки за
елхата в центъра на
селото с родители и
ученици
Общоселска седянка и
разказване на
приказки за
колуканджури- обичая
„Сеене на арпо“
195 години от
рождението на Карло
Калоди- колективно
четене с учениците

ДГ „Здравец“ – гр.
Девин

ДГ „Здравец“ –
гр. Девин
Центъра на
с. Триград

30.11.2021
НЧ
с. Триград

Народно читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград

27

Приложение към Решение № 37 от 09.03.2021 г.

Ноември

гр. Девин

Ноември
с. Гьоврен
Ноември

Ноември

НЧ
с. Гьоврен
НЧ
с. Гьоврен

Ноември

НЧ
с. Гьоврен

Ноември

НЧ
с. Гьоврен

Ноември

НЧ
с. Гьоврен

Ноември

НЧ
с. Лясково

Ноември

НЧ
с. Лясково

Ноември

НЧ
с. Лясково

Ноември

НЧ
с. Лясково

Ноември

НЧ
с. Лясково

Ноември

НЧ
с. Стоманево

Ноември

НЧ
с. Михалково

Център за подкрепа за
личностно развитиеОбщински детски
Ден на моето семейство
комплекс,
Център заобществена
подкрепа „Слънчо“
гр.Девин
Народно читалище
„Светлина -1948”
Музеен урок, посветен
с. Гьоврен
на народните будители
Народно читалище
Моето първо посещение
„Светлина -1948”
в библиотека –
колективни посещения
с. Гьоврен
Информационно табло
Народно читалище
със снимки и изложба
„Светлина -1948”
на рисунки
с. Гьоврен
„Как се забавляваме
лятото”
Народно читалище
Представяне на книга –
„Светлина -1948”
„Слънчев буквар“ от
Йордан Йорданов и
с. Гьоврен
Анета Василева
Народно читалище
17 години от смъртта
„Светлина -1948”
на Йордан Радичков
/1929-2004/
с. Гьоврен
Народно читалище
Есента дойде –
„Светлина -1948”
изработване на фигури
от есенни листа.
с. Гьоврен
Народно читалище
Не светилник – огнище
„Просвета-1942”
да бъде Читалището с. Лясково
деня набудителите
Страници от живата
история на Лясково
–
среща между
поколенията
Отбелязване на деня на
семейството
Детска любознателница
– Фокус – Мокус –
демонстрации на
фокуси
Време за игри и
забавления
„В царството на
книгите“
Продължава работата
на клуба за
съхраняване на
традиционни занаяти и
обичаи характерни за
селото ни
Презентация на деня на
Будителите

Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково

Народно читалище
„Светлина-1946”
с. Стоманево
Народночиталище
„Родопска обнова28
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1938”с.Михалково

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 г.
01.12.2021

03.12.2021

15.12.2021

гр. Девин

НЧ
с. Триград

НЧ
с. Триград

НЧ
с. Селча
15–23.12.
2021

21-31.12.
2021

Центъра,
Салона на
НЧ
с. Брезе
НЧ Беден

22.12.2021

Община Девин

24.12.2021

гр. Девин

24.12.2021

НЧ
с. Стоманево

Запалване на
Коледната елха
Съвместно с клуба на
инвалидите да
организирамепразник
за хоратас
неравностойно
положение
Конкурс за най красива
сурвачка,
изложба на сурвачки¸
конкурс на рисункина
теми „Коледа в моето
семейство”и
„Коледа в гората”
Коледни и новогодишни
тържества -поредица от
инициативи/конкурси
Изложби и концерти.
През 2021 година
Женска група за
народно пеенепри
читалищетоще
вземе участие в местни
празници, празници от
общински и регионален
характер ,фестивали от
национално,
национално с
международно участие
и международно
Изработване на
сурвачки, играчки за
елхата пред кметството
и читалищетопосрещане
на ДядоКоледа
Изработване на
сурвачки и играчки
Коледуване на 4
подготвителна група
Дефилажна
коледарска групапри
читалището
Посрещане на Коледа

гр. Девин

1 000

Народно читалище
„Изгрев1936” с.
Триград

Народно читалище
„Изгрев1936” с.
Триград

Народно читалище
„Отец Паисий1951” с.
Селча

Кмета ,децата от
кръжок
„Сръчниръце“,
родители,
секретаря
Народно читалище
„Надежда-1950”
с. Беден
ДГ „Здравец“ – гр.
Девин
Народно читалище
„Родопска просвета1923” гр. Девин
Народно читалище
„Светлина-1946”
с. Стоманево
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26.12.2021

31.12.2021

Училище
с. Грохотно

НЧ
с. Триград

31.12.2021

гр. Девин

Декември

гр. Девин

Декември

кв. Настан

Декември

НЧ
с. Беден

Декември

с. Грохотно

Декември

Декември

Декември

Декември

НЧ
и
Училище
с. Гьоврен

НЧ
с. Гьоврен

НЧ
с. Гьоврен

НЧ
с. Гьоврен

Ден на бащата
Съвместно с кметство
Триград - организира
зимен празник и
посрещането на
Новата година
Общоградски празникзапалване на
Коледната елха

Благотворителен
Коледен базар
Организиране и
провеждане но
Новогодишна програма
Честване на Коледни и
Новогодишни
празници
-Посрещане на Дядо
Коледа, програма
Коледни и
новогодишни празници
Изработване на декор
за Коледния концерт
от хартия-цветна
гланцирана, тишу
-Коледна изложба от
деца по изобразителни
и приложни изкуства
„Коледни вълнения“
-Конкурс-изложба на
сувенири
Преди коледа – на
родопски пататник с
песни в музейната
сбирка
Коледен концерт на
читалището
Коледен карнавал

ОУ „Гео Милев“
с. Грохотно
Кметство Триград,
Народно
читалище
„Изгрев-1936”
с. Триград
Община Девин,
Център за подкрепаза
личностноразвитиеОбщински детски
комплекс гр. Девин
Център за подкрепа за
личностно развитиеОбщински детски
комплекс,
Център за обществена
подкрепа „Слънчо“
гр. Девин
Народно читалище
„Възражение-1949”
кв. Настан

1 300

Народно Читалище
„Надежда-1950“
с. Беден
Народно читалище
„Назъм Хикмет-1948”
с. Грохотно
Народно читалище
„Светлина -1948”и ОУ
„Пейо Кр. Яворов“
с. Гьоврен
Народно читалище
„Светлина -1948”и
Училище
с. Гьоврен
Народно читалище
„Светлина -1948”и
Училище
с. Гьоврен
Народно читалище
„Светлина -1948”
и ДГ „Радост“
с. Гьоврен
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Приложение към Решение № 37 от 09.03.2021 г.

Декември

Декември

НЧ
с. Гьоврен

НЧ
с. Лясково

Коледни и
Новогодишни празници
-„Коледна трапеза”коледни ритуални
пити- базар
-Картички от деца за
деца
Концерт с участието
на колективи от
читалището съвместно
с училището, детска
градина и гостуващи
участници
Работилничка
„Коледни вълшебства"
Конкурс и изложба за
най- оригинална
сурвачка
Моя бяла коледа
– Шоу
–Програма
Да подарим усмивка
за коледа
Благотворителна
инициатива на
доброволческа група

Декември

НЧ
с. Лясково

Декември

НЧ
с. Лясково

Декември

НЧ
с. Лясково

Декември

НЧ
с. Лясково

Новогодишно шоу

НЧ
с. Осиково

Коледно-новогодишни
празници

Декември

НЧ
с. Михалково

Коледуване в
с. Михалково

Декември

НЧ
с. Михалково

Декември

Коледуване в
с. Чуруково

Народно читалище
„Светлина -1948”
с. Гьоврен

Народно читалище
„Просвета-1942” –
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Доброволческа група
към
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Просвета-1942”
с. Лясково
Народно читалище
„Съединение-2006”
и
Кметството
с. Осиково
Народночиталище
„Родопскаобнова1938”с.Михалково
Народночиталище
„Родопскаобнова1938”с.Михалково
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 38
от 09.03.2021 г.

Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2020
година и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в
община Девин за 2021 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 26а, ал. 5, във връзка с ал. 2 и ал. 3
от Закона за народните читалища,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Приема Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната

дейност в община Девин за 2020 г., съгласно Приложение № 1.
2.

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Девин за

2021 г., съгласно Приложение № 2.
3.

Възлага

на

кмета на

община

Девин контрола по

изпълнението

на

предвидените в Програмата по т. 2 дейности.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
09.03.2021 г., Протокол № 3, т. 5, ДЗО – 49/01.03.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 39
от 09.03.2021 г.
Приемане на бюджета за 2021 година на Община Девин
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал.
3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2021 г., Постановление № 408 от 23
декември 2020 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2021 г. и Наредбата 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,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.

Приема бюджета на община Девин за 2021 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 14 685 920 лева, съгласно Приложение №
1, в т. ч.:
1.1.1

Приходи

за

делегирани

от

държавата

дейности

в

размер на 9 065 629 лева в т.ч.
1.1.1.1

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

1.1.1.2

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други

7 796 762
-234 044

бюджети, сметки и фондове – нето (+/-)
1.1.1.3

Преходен остатък от 2020 год. от делегираните от държавата

1 446 681

дейности в лева, съгл. Приложение № 5
1.1.1.4

Преходен остатък от 2020 год. от делегираните от държавата

56 230

дейности във валута, съгл. Приложение № 5
1.1.2

Приходи за местни дейности и дофинансиране на
държавни дейности в размер на 5 620 291 лева, в т.ч.

1.1.2.1

Данъчни приходи

937 164

1.1.2.2

Неданъчни приходи

1.1.2.3

Обща изравнителна субсидия

870 800

1.1.2.4

Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване

266 100

1.1.2.5

Целева субсидия за капиталови разходи

677 500

1 750 025

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

1.1.2.6

Трансфери между бюджети (нето)

-345 330

1.1.2.7

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС

-24 264

(нето)
1.1.2.8

Трансфери

от/за

държавни

предприятия

и

други

лица,

4 992

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за

1 219 533

включени в консолидираната фискална програма
1.1.2.9

средствата от Европейския съюз (нето)
1.1.2.10

Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и
други

сметки,

включени

в

консолидираната

фискална

-10 393

програма (нето)
1.1.2.11

Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-)

-1 385 144

1.1.2.12

Преходен остатък от 2020 год. съгл. Приложение № 5

1 659 308

1.2. По разходите в размер на 14 685 920 лева, разпределени по
функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1
1.2.1

За делегирани от държавата дейности в размер на

1.2.2

За допълнително финансиране със средства от собствени
приходи и обща изравнителна субсидия на делегираните от

9 065 629
319 334

държавата дейности в размер на
1.2.3

За местни дейности в размер на

5 300 957

в т. число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

40 000

1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на
касова основа в размер на (- 1 543 031 лв.)
1.4 Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък по
съответните функции, съгласно Приложение № 5
2. Приема програма за капиталови разходи за 2021 г. в размер на
6 988 552 лева, съгласно Приложение № 14
2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи,
в размер на 677 500 лева, съгласно Приложение № 14
2.2 Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за
финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално и
общински съфинансиране, съгласно Приложение № 14
3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 година, без звената от
системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани
бюджети, съгласно Приложение № 28
3.1 Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност
„Общинска администрация” – 73.5 бройки, в т.ч.:
•

за сметка на единните разходни стандарти – 66 бр.

•

дофинансирани за сметка на собствените приходи – 6.5 бр.
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•

по ПМС 66 – 1 бр.

3.2 Числеността на персонала в местна дейност „Минерални води и бани” – 2
бр.
3.3 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2021 година,
съгласно Приложение № 28
3.4 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във
функция „Образование”, с изключение на училищата, детските градини и центровете
за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети,
се определят от кмета на общината в рамките на средствата, определени по
стандартите и утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение.
3.5 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във
функциите

„Здравеопазване”,

„Социално

осигуряване,

подпомагане

и

грижи”,

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” (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 – 11 924 лв.
4.2 Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 18 000
лв., в т. ч.:
4.2.1 за еднократна финансова помощ – 10 000 лв.
4.2.2 за финансова помощ за семейства и двойки с репродуктивни проблеми
–

3 000 лв
4.2.3 за еднократна помощ по решение на комисията, назначена със заповед

на кмета, в размер до 200 лева – 5 000 лв.
4.3 Помощи за погребения и за други цели (за погребения – превози и
др., ) - 10 705 лв.
4.4 Субсидии за:
4.4.1 Читалища – 229 680 лв., съгласно Приложение № 10
4.4.2 Спортни клубове – 13 000 лв., съгласно Приложение № 21
4.4.3 Пенсионерски клубове и организации с нестопанска цел – 12 600 лв.,
съгласно Приложение № 22
4.5 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.4.1 – 4.4.3.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1 Социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от
утвърдените разходи за основни

заплати

на лицата,

назначени

по

трудови

правоотношения.
5.2 Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на
общината в размер на 5 073 лв.
5.3 Разходи за представителни цели на кметовете в населените места в
размер на 3 000 лв., както следва:
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5.3.1 кмет на кметство Беден – 300 лв.
5.3.2 кмет на кметство Брезе – 300 лв.
5.3.3 кмет на кметство Гьоврен – 300 лв.
5.3.4 кмет на кметство Грохотно – 300 лв.
5.3.5 кмет на кметство Триград – 300 лв.
5.3.6 кмет на кметство Лясково – 300 лв.
5.3.7 кмет на кметство Селча – 300 лв.
5.3.8 кмет на кметство Осиково – 300 лв.
5.3.9 кметски наместник на с.Михалково – 150 лв.
5.3.10 кметски наместник на с.Стоманево – 150 лв.
5.3.11 кметски наместник на с.Жребево – 150 лв.
5.3.12 кметски наместник на с.Кестен – 150 лв.
5.4 Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на 4 037 лв.
5.5 Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните
финанси за кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно
Приложение № 3, в т.ч:
5.5.1 Разходи за осъществяване функциите на органите на изпълнителната
власт на територията на кметство или населено място (на кметовете на кметства и
кметските наместници) в общ размер на 1 204 601 лв. и субсидии за читалища на
територията на съответното кметство – 151 742 лв., разпределени съгласно
Приложение № 3а.
6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право
на транспортни разходи и на лицето, на което община Девин поема
разходите за наем:
6.1 За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно
Приложение № 24
6.2 За наем – съгласно Приложение № 23
7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на
щатния и извънщатния персонал на Общинско предприятие „БКС – Девин”,
гр. Девин, съгласно Приложение № 29.
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 4 787 258 лева, съгласно Приложение № 25
9.

Одобрява

актуализираната

бюджетна

прогноза

за

местните

дейности с показатели за 2022 г. и прогнозни показатели за периода 2023 г.
и 2024 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и
финансирането, и по разходите, съгласно Приложение № 30
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно
Приложение № 27
11. Определя максималния размер на дълга, както следва:
11.1 Максималния размер на новия общински дълг за 2021 година в размер
на 0 лв.
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11.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 г. в
размер на 0 лева.
11.3 Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към
края на 2021 година в размер на 2 281 108 лева.
11.4 Намерението за поемане на нов дълг по чл. 13 от Закона за общинския
дълг през 2021 г. – в бюджета за 2021 г. не е предвидено поемане на нов общински
дълг.
12. Приема за сведение информация, съгласно чл. 82, ал. 3, т. 4 и т. 5 от
Закона за публичните финанси по прогноза на дружествата за 2021 г., 2022 г. и
2023 г., съгласно Приложение № 10а
13. Определя максималния размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер на 6 208 990
лева.
14. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 6 359 762 лева.
15. Определя размера на просрочените задължения от предходни години,
които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година в размер на 392 629 лева,
съгласно Приложение № 2
16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да
бъдат събрани през 2021 година в размер на 221 776 лв., в т.ч от данъци и наеми –
110 636 лв. и от т. битови отпадъци – 111 140 лв.
17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани
промени:
17.1. 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.
17.2. 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.
17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени
и/или неотложни разходи по т. 1.2.3 от настоящото решение.
18. Възлага на кмета:
18.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението.
18.3. 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.
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18.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните
отчети и обяснителните записки към тях.
18.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния
Управляващ орган и на Министерството на финансите.
19. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми
от временно свободните средства по общинския бюджет и от сметките за
средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз и по други международни, национални и други програми,
включително

и

на

бюджетни

организации,

чиито

бюджет

е

част

от

общинския бюджет.
19.1. 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 2021 година.
19.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от
Закона за публичните финанси.
19.3. при предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се
спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от Закона за публичните финанси.
19.4. във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне

на

временни

безлихвени

заеми,

кметът

на

общината

внася

предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.
20. Упълномощава кмета:
20.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за
текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други
плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на
делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на
местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по
Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата
в края на годината.
20.2. 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.
20.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници
за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
21. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за
трудови възнаграждения; за покриване на общинския дълг; за разплащане на
просрочените задължения от минали години; за разходи по проекти, финансирани от
ЕС; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни
6

продукти; неотложни разходи (горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни
текущи ремонти).
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета на
община Девин за 2021 година, проведено дистанционно по реда на т. 9 от
Приложение № 1 към Наредбата 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, съгласно Приложение № 31.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
09.03.2021 г., Протокол № 3, т. 6, ДЗО – 31/15.02.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 40
от 09.03.2021 г.
Бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2022-2024 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 69, ал.
1, т. 1, и чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 2 от Наредба за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на
община Девин,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Одобрява бюджетната прогноза на Община Девин за периода 2022-2024 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно
приложенията, неразделна част от решението, както следва:
1.

Приложение № 8 – Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на

постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.
2.

Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за

задължения за разходи за периода 2021-2022 г.
3.

Обяснителна записка за поети ангажименти и за задължения за разходи за

периода 2021-2022 г.
4. Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. намеренията за
поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
09.03.2021 г., Протокол № 3, т. 7, ДЗО – 42/24.02.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ЗЗЛД

ЗЗЛД
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ЗЗЛД

ЗЗЛД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 41
от 09.03.2021 г.

Даване на съгласие за удължаване на срока на усвояване на средствата от
дългосрочен дълг за финансиране разплащане на просрочени задължения на
Община Девин и за финансиране на инвестиционни проекти с Интернешънъл
Асет Банк, гр. Смолян
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17 от Закона за
общинския дълг,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Дава съгласие за удължаване на срока на усвояване на средствата от

дългосрочен дълг за финансиране разплащане на просрочени задължения на Община
Девин и за финансиране на инвестиционни проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр.
Смолян до 31 декември 2021 г., при запазване на всички останали клаузи по
договора.
2.

Възлага на кмета на община Девин да подпише всички необходими

документи по разсрочване на кредита.
3.

Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.

1, предложение 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
09.03.2021 г., Протокол № 3, т. 8, ДЗО – 43/26.02.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 42
от 09.03.2021 г.
Отдаване под наем на част от общински терен, УПИ-VIII, кв. 36, част от имот с
идентификатор 20465.502.5029
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската
собственост и чл. 9, т. 1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Девин,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I.

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с

имоти – общинска собственост за 2021 година, раздел І, точка 2. Имоти за
отдаване под наем, подточка Б Терени – незастроен урегулиран парцел с обща
площ 220 кв.м., а именно УПИ-VIII, кв. 36.
II. Дава съгласие за отдаване под наем на Сдружение „МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН“ незастроен урегулиран парцел, с обща
площ 220 кв.м, частна общинска собственост (съгласно акт за частна общинска
собственост № 511/12.05.2006 г.), а именно УПИ-VIII, кв. 36, при граници: север –
площадно пространство, изток – озеленяване, юг – УПИ IX-356 и УПИ Х-357, запад
УПИ VI-за обществено обслужване хотел, при следните условия.
-

Срокът за отдаване под наем на имота – 10 (десет) години.

-

Годишна наемна цена за имота – 120 (сто и двадесет) лева с ДДС.
-

Предназначение, за което се отдава имота под наем – изграждане на

съвременна и иновативна детска площадка.
-

Договора за отдаване под наем се прекратява при липса на финансиране.

III. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими
процедури по изпълнение на решението.
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
09.03.2021 г., Протокол № 3, т. 9, ДЗО – 45/26.02.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 43
от 09.03.2021 г.

Одобряване на проект на ПУП-ПП за обект: „Нов траен горски автомобилен
път „Сухата чешма - Пичерово”, находящ се в териториалния обхват на ТП
„ДГС Михалково”, ПИ 54198.13.129, местност „Бачища”, землище с. Осиково,
община Девин
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 75, ал. 4 от
Закона за горите,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУППП) за инженерна инфраструктура извън урбанизирани територии, за трасе на обект:
„Нов траен горски автомобилен път „Сухата чешма – Пичерово”, находящ се в
териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково”, поземлен имот (ПИ) с идентификатор
54198.13.123, местност „Бачища”, землище с. Осиково, община Девин.
II. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими
процедури по изпълнение на решението.
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
09.03.2021 г., Протокол № 3, т. 10, ДЗО – 50/01.03.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 44
от 09.03.2021 г.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в
община Девин
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 9, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „в”, б. „Г” и б. „к” от Закона за
местните данъци и такси, и във връзка с чл. 12, ал. 14 от Закона за автомобилните
превози, чл. 283, ал. 9, ал. 10, т. 1 и ал. 11 от Закона за предучилищното и
училищното образование, Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерски съвет за
приемане на стандарти на делегираните от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели през 2021 г., чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и
чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), при спазване на
изискванията на чл. 75-79 от АПК, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 от
ЗНА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин, съгласно
Приложение № 1.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
09.03.2021 г., Протокол № 3, т. 11, ДЗО – 53/02.03.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

Приложение към Решение № 44 от 09.03.2021 г.
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И
АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ДЕВИН
(Приета с Решение № 11 от 27.02.2009 г., изм. с Решение № 66 от 30.06.2009 г., доп. с
Решение № 105 от 16.10.2009 г., изм. с Решение № 19 от 19.02.2010 г., изм. и доп. с
Решение № 6, Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение
№117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012 г., Решение № 213/15.10.2013 г.,
Решение № 257 от 21.12.2013 г. (в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92/07.05.2014 г.,
Решение № 186 от 24.10.2014 г., Решение № 191 от 24.10.2014 г., Решение № 32 от
22.12.2015 г. и Решение № 34 от 22.12.2015 г., Решение №5 от 28.01.2016 г., изм. с
Решение № 39 от 29.02.2016 г., Решение № 212 от 29.12.2016 г., Решение № 46 от
31.03.2017 г., изм. и доп.с Решение № 81 от 31.05.2017 г., изм. с Решение №100 от
29.06.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 227 от 13.06.2017 г. на
Административен съд - Смолян, доп. с Решение № 163 от 24.10.2018 г., изм. и доп. с
Решение № 77 от 20.06.2019 г., Решение № 80 от 28.05.2020 г., Решение № 112 от
06.08.2020 г. и Решение № 12 от 27.01.2021 г. на Общински съвет – Девин)
§ 1. В Раздел III на ГЛАВА ВТОРА – МЕСТНИ ТАКСИ се създава нов чл. 35а, със
следния текст:
„чл. 35а (1) Родителите или настойниците на 6-годишни деца в задължително
предучилищно образование в детските градини в община Девин не заплащат дължимата
такса за храна за периода на учебното време от учебната година. В този случай разходите
са за сметка на предоставяните средства от държавния бюджет съгласно Решение № 790
от 30.10.2020 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти на делегираните от
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.
(2) Родителите или настойниците на 4 и 5-годишни деца в задължително
предучилищно образование – заплащат една втора от дължимата такса за храна, за
периода на учебното време от учебната година. В този случай разходите са за сметка на
предоставяните средства от държавния бюджет съгласно Решение № 790 от 30.10.2020 г.
на Министерски съвет за приемане на стандарти на делегираните от държавата дейности с
натурални и стойностни показатели през 2021 г.”
§ 2.

В чл. 60 се създава точка 17 и т. 18:

„17.

издаване на удостоверение за регистрация на таксиметров превоз.

18.

вписване на промени в регистъра на таксиметровите превози“

§ 3. В Приложение № 3 ТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ДЕВИН, Раздел ІІІ Такси за детски градини,
детска млечна кухня, обслужващи звена и заведения за социални услуги и домашен
социален патронаж към т. 3.1. се добавят т. 3.1.5. и 3.1.6., както следва:

Приложение към Решение № 44 от 09.03.2021 г.
№ по
ред

Размер в лв.

Наименование на таксата и услугата
Такса за хранене на дете на 4 и 5-годишна възраст в
задължителното предучилищно образование:

1/2 от размера

- за периода на учебното време от учебната година

на дължимата
такса за
съответния
месец по

3.1.5

т. 3.1.1.
Дължимата

- за периода извън учебното време от учебната година.

такса за
съответния
месец по
т. 3.1.1.
Такса за хранене на дете на 6-годишна възраст в
задължително предучилищно образование:
Не се заплаща

- за периода на учебното време от учебната година

такса.
3.1.6

Дължимата

- за периода извън учебното време от учебната година.

такса за
съответния
месец по
т. 3.1.1.
§ 4.

В РАЗДЕЛ V на Приложение № 3 – ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ДЕВИН, към т. 5.5 Административни услуги „Транспорт” се
добавят нови точки 5.5.4 - 5.5.7, както следва:
№ по
ред
5.5.4

Размер в лв.

Наименование на таксата и услугата
Издаване на удостоверение за регистрация за извършване

100 лева

на таксиметров превоз на пътници
5.5.5

Включване

в

списъка

удостоверението
таксиметров

за

превоз

на

превозните

регистрация
на

пътници

за
за

средства

към

извършване
всяко

10 лева

на

конкретно

превозно средство
5.5.6

Отразяване

на

удостоверението

промени
за

в

обстоятелствата,

регистрация

за

вписани

извършване

в

100 лева

на

таксиметров превоз на пътници
5.5.7

Издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за
извършване на таксиметров превоз на пътници
2

10 лева

Приложение към Решение № 44 от 09.03.2021 г.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. Наредбата е приета с Решение № 44 от 09.03.2021 г. на Общински съвет –
Девин
§ 6. Настоящата наредба влиза в сила от датата на влизане в сила на решението, с
което е приета, с изключение на параграф 1 и параграф 3, които влизат в сила от
01.01.2021 г.

3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 45
от 09.03.2021 г.

Изменение на Решение № 178 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин,
относно допълване на Списъка на общинските пътища на територията на
община Девин
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за пътищата (ППЗП), чл. 99, т. 2 и чл. 100 от
Административнопроцесуалния кодекс,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I.

Изменя Решение № 178 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин,

прието на редовно заседание на общински съвет, проведено на 22.12.2020 г.,
Протокол № 16, т. 20, ДЗО-181/14.12.2020 г., в частта от т. I, която придобива
следната

редакция:

„Дава

съгласие,

в

качеството

си

на

орган,

управляващ

общинската собственост, пътно трасе с начало осова точка (о.т.) 79 през о.т. 73, о.т.
72, о.т. 68, о.т. 116, о.т. 119, о.т. 61, о.т. 53, о.т. 38, о.т. 37, о.т. 24, о.т. 12, о.т. 10,
о.т. 4, о.т. 2, и край км 88+070 от републикански път III-866 „Смолян – Стойките –
Широка лъка – Михалково – Кричим – Стамболийски“, с дължина на новото трасе 8,
267 км., да бъде включено в списъка на общинските пътища на община Девин, като
естествено продължение на утвърдения общински път SML2071.
II. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими
процедури по изпълнение на решението.
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
09.03.2021 г., Протокол № 3, т. 12, ДЗО – 54/04.03.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

