ГОДИШЕН ОТЧЕТ
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДЕВИН
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН
ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.“ ЗА 2021 г.

ЯНУАРИ 2022 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Правно основание
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който Кметът на
Общината представя Годишен отчет за изпълнението на разработената от него Програма
за управление.
Период на отчета
Отчетът обхваща периода 1 януари - 31 декември 2021 година.
Институционална рамка
Настоящият отчет представя работата на Кмета на община Девин и ръководената
от него общинска администрация, извършена в съответствие с:


Програмата за управление на кмета (2019 – 2023 г.)



Общинския план за развитие (2014 – 2020 г.) и План за интегрирано развитие
(ПИРО)



Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи,
попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период.



Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2021 г., свързани с

гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции за подобряване на
социално – икономическото развитие на общината.
Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите
действия и инициативи, в съответствие със заявените стратегически цели и приоритети
за постигане на устойчиво развитие на община Девин, както следва:
1. Нов управленски подход в работата на Общинска администрация –Девин с цел
осигуряване на бързо и качествено административно обслужване на жителите на
общината и връщане на доверието към общинската администрация.
2. Превръщане на Община Девин в атрактивен и динамичен туристически регион с
развиване потенциала на местните хора, като се изгради Туристически център и се
създаде Консултативен съвет по туризма.
3. Подкрепа на местните занаятчии и производители и създаване на добри условия за
привличане на нови инвеститори.
4. Активна стратегия за решаване на проблема с отпадните води и проектиране на
пречиствателна станция.
5. Бързо и трайно разрешаване на проблемите, свързани с лечебното заведение МБАЛ
„Девин” ЕАД и подобряване на достъпа до качествени медицински услуги в малките
населени места на общината.
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6. Ефективно стопанисване на природните ресурси на територията на община Девин
/общински горски фонд, пещери и природни обекти с културно-историческо значение,
минерални извори/.
7. Финансова дисциплина, оптимизиране на разходите и преразглеждане на местните
данъци и такси.
8. Подкрепа за младите хора в кариерното им ориентиране, подсигуряване на атрактивни
образователни специалности и активното им участие в обществения живот на общината
чрез създаване на Младежки съвет.
9. Продължаване на политиката за благоустрояване на уличните мрежи, ВиК и
канализационните мрежи, кварталите и реконструкциите на жилищни и общински сгради
във всички населени места на община Девин.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Представям на Вашето внимание годишния отчет за изпълнение на Програмата за
управление за 2021 г.
Изминалата 2021 година беше белязана от политически емоции, свързани с трите
поредни избора за народни представители, тежките икономически и здравни последици
от Ковид пандемията и предизвикателни моменти за всички общински ръководства.
Последиците от тези кризи засегнаха не само здравето на хората, но и техните доходи и
работни места.
Предизвикателствата,

пред

които ние, като

общинско ръководство

бяхме

изправени, не бяха по-различни от тези на другите общини в страна. Трябваше да опазим
и съхраним здравето и живота на нашите съграждани, да подпомогнем самотните и
безпомощните, да се опитаме да върнем надеждата, че тази пандемия ще има край.
Пред нас стояха въпроси като: ще се справим ли с изпълнението на бюджета за
2021 г., ще издържи ли общинската ни болница на натиска от четвъртата Ковид вълна,
ще се справи ли бизнесът, въпреки поредните ограничителни противоепидемични мерки,
ще се увеличи ли безработицата в района.
Отчетът, както и този от миналата година, е представен по реализирани дейности
в различните направления и приоритети, съгласно Програмата за управление на община
Девин за мандат 2019-2023 г.
За реализиране на определените в Програмата за управление на община Девин за
мандат 2019 – 2023 г. на кмета на община Девин приоритети и стратегически цели, са
утвърдени годишни цели на общинската администрация за 2021 г., разписани са цели и
дейности за изпълнение по отдели.

3

I. Реализирани дейности по Приоритет I за 2021 година за постигане на
стратегическите цели:
Поставените задачи за 2021 година в отчета за 2020 г. по този приоритет са:


Извършване на административен одит;



Въвеждане на комплексно административно обслужване чрез изграждане на нов
фронт-офис в сградата на Дом на културата;
През 2021 г. започна изпълнението на предвидения административен одит на

общинската администрация. Въз основа на сключения Договор № Д-187 от 11.05.2021 г.
с „КК ЛЕГА РИСЪРЧ КОНСУЛТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул.

„Г.С.Раковски”

№161,

А-партер,

представлявано

от

управителя

Станислава

Тихомирова Тодорова, е проведен първоначален административен одит за оценка на
съответствието на работните дейности и процеси в общинската администрация с
изискванията на международен стандарт ISO 9001:2015. Извършен е преглед на
наличната

вътрешна

документация

–

устройствен

правилник,

административна

структура, стратегии и програми за развитие, вътрешни правила за документооборот,
административно обслужване, управление на човешките ресурси, избор на външни
доставчици и др.
От изпълнителя е изготвен доклад от проведения първоначален административен
одит, представен на 16.08.2021 г. Съгласно договора предстои да се извърши следното:


Да разработи и внедри Система за управление на качеството (СУК) на Община

Девин, съгласно изискванията на международен стандарт ISO 9001:2015;


Да проведе обучение на определени от ръководството служители във връзка

с разработената система и за запознаване с изискванията на приложимия международен
стандарт ISO 9001:2015;


Да

проведе

един

вътрешен

одит

на

внедрената

система,

съгласно

изискванията на международен стандарт ISO 9001:2015 и подпомогне подготовката за
провеждане на сертификационен одит.
За

реализиране

на

стратегическите

цели

„Бързо

и

качествено

административно обслужване“ „Толерантно отношение към гражданите и
техните проблеми“ и „Прозрачност и отчетност на дейностите на общинска
администрация“ по Приоритет I за 2021 г. в общинската администрация са утвърдени
следните годишни цели:
1.

Подобряване на административното обслужване.

2.

Подобряване на условията за съхранение на документите и редът за тяхното

използване.
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3.

Подобряване

на

достъпа

до

обществена

информация

и

услуги

чрез

актуализиране на рубриките на интернет страницата.
4.

Поддържане на добро ниво на компетентност, знания и умения на служителите

5.

Запознаване на жителите на община Девин с текущите приоритети, проблеми

и задачи, свързани с важни въпроси и теми.
6.

Спазване на принципите за ефективност и ефикасност при управлението на

финансовите ресурси при строга финансова дисциплина.
Следвайки поставените цели за подобряване на административното обслужване,
в края на 2021 година стартира работата си нов Център за административно обслужване
(ЦАО), създаден за удобство на гражданите и бизнеса, който осигурява обслужване на
потребителите на административни услуги на едно място. С организацията на работа в
ЦАО се постигат общите и част от препоръчителните стандарти за качество на
административното обслужване, регламентирани в Наредбата за административното
обслужване. Така се доближаваме до стратегическата цел за бързо и качествено
административно обслужване на жителите на общината и връщане на доверието към
общинската администрация.

Центърът за административно обслужване е разположен на комуникативно място,
в центъра на град Девин, на първия етаж, в Дома на културата. Удобен и леснодостъпен
е за потребителите. Осигурен и обозначен е отделен вход за хора с увреждания, с
осигурен адаптиран достъп - рампа за придвижване с инвалидни и/или детски колички
и др. В непосредствена близост до него има два паркинга, а до входа – място за
паркиране на велосипеди.
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ЦАО е оборудван с изцяло ново обзавеждане и техника. Обозначен е с указателни
табели, които лесно и бързо ориентират и информират потребителите за организацията
на обслужването, работното време, за гишетата за заявяване и получаване на документи,
за начините и местата за заплащане и др. Необходимата информация за предоставяните
административни услуги е поместена на информационните табла. Указателните табели и
информационните табла съдържат логото и слогана на държавната администрация,
съгласно изискванията.
Зоната за потребителите е достатъчно широка за изчакване, оборудвана със
столове, маси и пособия за сядане и попълване на документи. Осигурено е подходящо
осветлени, питейна вода, възможност за ползване на тоалетна, безплатен интернет.

В ЦАО са обособени 4 гишета за обслужване на гражданите:
1.

Каса – Местни данъци и такси.

2.

Устройство на територията и общинска собственост. Кадастър.

3.

Деловодство.

4.

Гражданска регистрация и административно обслужване.
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При осъществяване на административното обслужване потребителите контактуват
с администрацията чрез ЦАО, където работят 8 служители, включително ръководителят
на центъра – началника на отдел „Административно обслужване“.
В ЦАО се предоставят всички административни услуги. Гражданите получават
отговори на запитвания от общ характер; подават заявления, жалби, сигнали или
предложения; искания за достъп до обществена информация; заявления за приемен ден
на кмета на общината, заместник-кметовете, секретаря на общината и главния архитект.
Получават

указания

за

попълване

на

заявления/искания

за

извършваните

на

административни услуги; информират се за начините за плащане, като им се предоставя
възможност за заплащане в брой и с платежна карта чрез ПОС терминално устройство,
получават информация за заплащане по банков път. Информират се как да заявяват,
заплащат и получават електронни административни услуги. Получават актуална
информация за работата на общинската администрация, включително за издадени
заповеди, открити търгове, обявени конкурси и др. В ЦАО се предоставят лесни и
опростени хартиени образци по видове услуги. Цялата информация и образците за
предоставяните услуги, с идентично съдържание, е публикувана и на интернет
страницата на общината, в раздел „Административно обслужване“.
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В Центъра за административно обслужване вече се помещава и Служба „Местни
данъци и такси“, което създава изключително удобство за гражданите и бизнеса,
спестява

им

време.

Данъчните

субекти

получават

информация

за

правата

и

задълженията им по Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и Административнопроцесуалния кодекс, както и съдействие при
попълване на формуляри и декларации.
Всички създадени условия в ЦАО позволяват на служителите да оказват
необходимото съдействие на потребителите на услуги. Гражданите се обслужват
любезно, с лично отношение, уважение и търпение, при спазване на конфиденциалност.
За това благоприятстват периодичните обучения за поддържане на добро ниво на
компетентност, знания и умения на служителите.
Резултатът и преките ползи от Центъра за административно обслужване,
отчетени дори за краткия период на функционирането му, са подобрено качество и
съкратени срокове на обслужване, повишена удовлетвореност и доверие на
потребителите, по-голяма събираемост на местните данъци и такси, както и на
таксите за административните услуги.
Важна
обслужване

предпоставка
е

създадената

за

осъществяването

оптична

връзка

на

качествено

между

центъра

административно
и

сградата

на

администрацията. Така работещите в ЦАО са свързани с останалите служители в сградата
на общинската администрация и ползват локалната мрежа на общината, интернет
връзката, телефонната централа и електронната система за документооборот и
управление на административните процеси (ПП „Архимед еОбщина“). Това позволява
интегриране на работата на служителите чрез модулите на програмния продукт.
След проведените обучения и съвместната работа на служителите от отделните
звена за предварително въвеждане на данни, в края на 2021 г. стартира ползването на
функциите на модул „Наеми“ и модул „Фактуриране“ на ПП „Архимед еОбщина“. Това
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позволи в ЦАО да се извършва заплащане на наеми за общински терени, земеделски
земи, жилища и др., ползвани от граждани и фирми, а при необходимост да се издават
фактури на място.
В края на 2021 г. се направиха първите стъпки за безхартиен документооборот.
Постъпилите преписки се насочват от кмета на общината, заместник-кметовете и
секретаря на общината веднага след регистрирането и сканирането им в електронното
деловодство към ръководителите на съответните отдели, а от тях – към изпълнителите.
Така се пести време за достигане на входящите документи до служителите и се
съкращава срока за изпълнение на поставените задачи.
През 2021 г. чрез електронната деловодна система „Архимед” са регистрирани и
обработени общо 23 545 броя входящи и изходящи документи, от които регистрираните
преписки са 17 496 бр., а междинните документи са 6 049 бр. Общият брой на входящите
документи е 11 965 бр., на изходящите – 10 167 бр., а на вътрешните – 1 413 бр.
Продължава ефективното използване на Системата за електронен обмен на
съобщения (СЕОС) и Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), които са
интегрирани в деловодната система. Чрез ССЕВ се осигурява защитен обмен на
документи между администрациите. През 2021 г. чрез СЕОС са изпратени 416 броя
съобщения и документи и са получени 754 броя съобщения и документи, което (спрямо
2020 г. – изходящи 290 бр. и входящи 611 бр.) е с 33 % увеличение на електронния
обмен. Чрез ССЕВ могат да се подават и заявления за извършване на електронни услуги,
като заявяването, заплащането и получаването на документите се извършва по
електронен път. През отчетния период чрез ССЕВ са получени 85 броя съобщения и са
изпратени 43 бр. Заявени са 10 броя услуги, направено е едно запитване и е отправено
едно предложение.
Предлаганите към момента електронни административни услуги чрез Единния
портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) на Държавна агенция
„Електронно управление” (ДАЕУ) са 156 броя. Община Девин вече получи достъп до
Единната

входна

точка

за

електронни

плащания

в

централната

и

местната

администрация чрез използване на Централния виртуален ПОС терминал, предоставян
от ДАЕУ, с което се дава възможност на гражданите и бизнесът да заплатят веднага
заявените

електронни

услуги.

Автоматизира

се

процесът

по

уведомяване

на

администрацията за тези плащания, значително намалява времето, необходимо за
предоставянето на всяка услуга и се избягват грешки, предизвикани от човешка намеса.
Броят на всички предоставени административни услуги за 2021 г. е 7 530. От тях,
заявени и предоставени като бързи са 91 бр., експресни - 301 бр., а разпределението им
по видове, съгласно Административния регистър, е както следва:
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Наименование
Услуги, предоставяни от всички администрации

Брой
195

Правни и административно-технически услуги

23

Административно-технически услуги "Устройство на територията"

1011

Административно-технически услуги "Общинска собственост"

109

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

2920

Административни услуги "Нотариална дейност"

387

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

379

Административни услуги "Социални дейности"

0

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

103

Административни услуги "Реклама"

4

Административни услуги "Местни данъци и такси"

1570

Административни услуги "Контрол по строителството"

18

Административни услуги "Кадастър"

681

Административни услуги "Зелена система"

130
Общо:

7530

Най-голям е делът на предоставените услуги по „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ – 2920 броя, което е с 6% увеличение спрямо предходната
година. За това благоприятства и достъпът на служителите в общинския център, всички
кметове на кметства, кметски наместници и специалисти в кметствата до НБД
„Население“. По извършваните услуги ГРАО и издаването на административните актове
няма забавяне в сроковете и необслужени граждани, за което допринася непрекъснатият
контакт със Служба „ГРАО“ – Девин и ТЗ „ГРАО“ - Смолян и оказваната системна
методическа помощ на длъжностните лица по населени места.
Услугите, предоставяни от всички администрации включват предоставянето на
достъп до обществена информация. Създадена е необходимата организация и контрол за
навременно разглеждани и изпълнение в срок на задълженията по ЗДОИ за предоставяне
на необходимата информация. В унисон със целите за прозрачност и отчетност на
дейността на администрацията са предоставени всички възможни начини на заявяване –
писмено, устно, по електронна поща и чрез Платформата за достъп до обществена
информация. Общият брой на постъпилите заявленията по Закона за достъп до
обществена информация (ЗДОИ) е 20 бр. Три от заявленията са оставени без
разглеждане поради не уточняване предмета на исканата информация от заявителя в
законовия срок. Ежегодно на интернет страницата на общината, в раздел „Достъп до
обществена информация“, се публикува годишен отчет за постъпилите заявления за
достъп до обществена информация в Община Девин, който е публикуван и за 2021 г. В
него е отразена подробна информация за предоставения достъп.
Административните

услуги

„Нотариална

кметовете на кметства и кметските наместници.
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дейност“

се

предоставят

само

от

С

цел

подобряване

на

административното

обслужване,

намаляване

административната тежест за потребителите – гражданите и бизнеса, и съкращаване на
сроковете за обслужване в края на 2020 г. бе инициирано включване на общинската
администрация в средата за междурегистров обмен (RegiX). В последствие, по
инициатива на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), е
предоставен и колективен достъп на общините в RegiX. Така от м. септември 2021 г.
община Девин има достъпа до 33 справки от 18 регистъра, които се администрират от 13
първични администратори на данни. Това осигурява възможност за автоматично
електронно извличане на данни от основни регистри и улеснява работата по издаване
на удостоверения във връзка с услугите, които се предлагат от общината. Предстои
предоставяне на достъп на определи служителите за ползване на справките от
регистрите.
Административното обслужване в селата на общината също е организирано и се
извършва в посока на постигане на поставените цели. В резултат на проведения в
началото на мандата финансов одит и дадените препоръки се създаде система за
предоставяне на отчет на извършваните услуги в кметствата и от кметските наместници
на секретаря на общината. С това се засили контрола на административното обслужване
в кметствата и отчетността на приходите. Продължава и облекчаването на гражданите
по населени места чрез възможността за заплащане на местни данъци и такси в
кметствата и по населени места. Във всички кметства и в с. Михалково заплащането се
извършва чрез програмния продукт за местни данъци и такси „Матеус“, а в селата Брезе,
Беден, Кестен, Жребево и Стоманево се ползват ръчно попълвани квитанции.
В

изпълнение

информация
страницата“

и

на

услуги

през

2021

целта

„Подобряване

на

достъпа

чрез

актуализиране

на

рубриките

г.

са

обновени

рубриките

за

до

обществена
на

електронните

интернет
услуги

и

административното обслужване. Обновен е разделът „Общинска администрация“, в който
се извършва постоянна актуализация на работно време, приемни дни, структура,
административни актове. Публикуват се всички приети стратегии, програми и планове,
цели и отчети на администрацията. В раздел „Контакти“ е публикувана и периодично се
актуализира информацията за каналите за връзка със служителите в община Девин,
кметствата

и

кметските

наместници

Обособен

е

нов

раздел

„Административно

обслужване“, в който е предоставена информация за извършваните административни
услуги, електронни административни услуги, информация за общината като доставчик
на

електронни

административни

услуги,

актуализираната

Харта

на

клиента

и

стандартите за качество на административното обслужване, банковите сметки на Община
Девин за заплащане на задълженията. Създадена е възможност за онлайн „Деловодна
справка“ за движението и статуса на подадените от граждани и фирми документи.
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Актуализирането на информацията за административните услуги се извършва чрез
текущо актуализиране на данните в Регистъра на услугите в Административния регистър
чрез „Интегрираната информационна система на държавната администрация” (ИИСДА),
където се прикачват и всички формуляри и бланки за заявяване на предоставяните
услуги.
От

изключителна

важност

за

работата

на

общинската

администрация

е

измерването и отчитането на удовлетвореността на потребителите от административното
обслужване.

Резултатите

от

измерената

удовлетвореност

се

публикуват

всяко

тримесечие на интернет страницата на общината, а до 1 април всяка година се публикува
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни
услуги. За непрекъснато повишаване на удовлетвореността на потребителите, в
администрацията е разработен ред, регламентиращ дейностите по правилното и пълно
определяне изискванията на клиентите, както и целият процес на обмен на информация
с тях. На интернет страницата са публикувани Анкета „Вашето мнение за нашата работа“
и Въпросник за проучване на потребителската удовлетвореност от административното
обслужване в Общинска администрация – Девин.
Ползите от създадената публичност са улеснен достъп до административни
услуги, подобрено обслужване и информираност на гражданите и бизнеса,
повишаване на доверието към местната власт.
За оценяване на постигнатото в областта на електронното управление, в началото
на 2021 г. в Община Девин бе извършена планирана проверка от Държавна агенция
„Електронно управление“ (ДАЕУ) за спазване на изискванията на Закона за електронното
управление (ЗЕУ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Направен бе
преглед

на

всички

вътрешните

правила

в

изпълнение

на

ЗЕУ,

публикуваната

задължителна информация на интернет страницата, записите в Административния
регистър, приемането и издаването на електронни документи, предоставянето на
електронни

административни

услуги,

организацията

на

архивирането

и

възстановяването на данни, правилата за вписване и заличаване в Регистъра на
информационните регистри, информационната система за бюджетен контрол и др.
Констатацията на проверяващия екип на ДАЕУ е, че Общинска администрация –
Девин спазва и изпълнява изискванията на ЗЕУ, което ни мотивира да
продължаваме да надграждаме постигнатото.
Всички коментирани аспекти на организацията на административното обслужване
и резултатите от изпълнението на поставените цели и приоритети на администрацията
намират място в Годишния доклад за състоянието на администрацията, който се
публикува ежегодно, до края на месец февруари, в ИИСДА, утвърждава се от секретаря
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на общината и е част от Доклада за състоянието на администрацията, приеман от
Министерския съвет всяка година.
По

поставената

цел

„Подобряване

на

условията

за

съхранение

на

документите и редът за тяхното използване“, са ремонтирани и оборудвани, в
съответствие с нормативната уредба, 3 нови архивохранилища в приземния етаж на
административната сграда, с адрес: ул. „Васил Левски” № 1. Започна подреждането на
документи в архива и организирането на ползването им и актуализирането на
вътрешните

правила,

съгласно нормативната

уредба.

Създадени са

условия за

дългосрочно съхранение и използване на документите. Предстои реорганизиране на
архивната дейност, ремонт и оборудване на още едно архивно помещение в същата
сграда и в ЦАО.
От изключителна важност за подобряване на обслужването и цялостната работа
на администрацията е поддържането на добро ниво на компетентност, знания и
умения на служителите. През 2021 г. са планирани и проведени 15 обучения, с
участието на 20 служители. Ежедневна е работата и по самообучение и предаване на
опита между колегите. Това благоприятства резултатите за постигане на целта
„Подобряване на обслужването и приветлива администрация за повишаване на
доверието към местната власт.“
Изминалата 2021 г. бе белязана с произвеждането на избори (3 пъти – за Народно
събрание, от които един и за президент и вицепрезидент на републиката) и не помаловажното преброяване на населението и жилищния фонд, в условията на усложнена
епидемична обстановка. За всички организационно-технически задачи по реализирането
им, както и за изпълнението на описаните реализирани дейности по Приоритер I,
работиха екипи от служители от отдел „Административно обслужване, кметове на
кметства и специалисти в кметствата, кметски наместници, ръководители на други
структурни звена и др., под прякото ръководство и контрол на секретаря на общината.
Много енергия, време и ресурси, вкл. човешки, бяха употребени, но въпреки трудните и
напрегнати моменти, не се допусна натовареността и умората да се отразят на
обслужването на гражданите и бизнеса и на успешното, своевременно и законосъобразно
изпълнение на планираните дейности.
В изпълнение на поставената цел „Толерантно отношение към гражданите и
техните проблеми“, подходът на кмета на общината за отвореност към проблемите и
болките на гражданите продължи и през 2021 г. Въпреки създадената организация за
предварително записване и подаване на

заявление в деловодството или чрез

електронната форма на интернет страницата на общината за приемните дни, срещите с
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гражданите не са ограничавани само в тези рамки, а са извършвани по всяко възможно
време.
През изминалата година кметът на общината, заместник-кметовете, служители на
общинска администрация осъществиха периодични посещения на всички населени места
в общината, извън общинския център – Триград, Жребево, Кестен, Гьоврен, Грохотно,
Беден, Брезе, Селча, Лясково, Стоманево, Михалково, Чуруково, Осиково. Проведоха се
срещи и разговори с жители на посочените села по различни въпроси, свързани със
социални, битови и жилищни проблеми.
Продължиха и срещите с обществения съвет. Проведоха се четири срещи през
годината. На тях се обсъждаха текущи въпроси, свързани с основни проблеми по
населени места. Част от тях са: инфраструктура, водоснабдяване и канализация,
сметосъбиране, снегопочистване, културни и спортни събития и много други. Тези срещи
са изключително важни и полезни, тъй като са обратната връзка между населението и
общинското ръководство.
Намален

е

с

22

процента

броят

на

постъпилите

жалби

в

общинската

администрация, в сравнение с 2020 г. През 2021 г. те са 144 бр. и са свързани основно
с междусъседски спорове, незаконно строителство, определяне на данък смет, 4 броя
предложения за съвместна дейност и 3 броя сигнали, свързани с бездомни кучета и
чистотата на града. На всички е отговорено в срок и са предприети необходимите мерки
за отстраняване на проблема.
За гарантиране на прозрачност и демократичност при вземане на важни за
общината решения са провеждани публични обсъждания по общозначими приоритетни
въпроси

и

теми,

касаещи интересите на

населението

на

общината.

Продължи

публикуването на интернет страницата и на Портала за обществени консултации на
проектите за нормативните актове, преди внасянето им за приемане от общинския съвет.
Всичко това е показателно за неограничената достъпност на гражданите до
общинското ръководство и стремеж за повишаване на доверието на гражданите
към общинската администрация.
Бюджетът на община Девин за 2021 г. е приет с Решение №39 от 09.03.2021
г. на Общински съвет гр. Девин. Изпълнението му е в съответствие с изискванията на
Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и ПМС №408 от 23
декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р. България за 2021 г.
І. Оценка и анализ на изпълнението на приходната част на бюджета
Към 31.12.2021 г. в приходната част на бюджета са постъпили средства в размер
на 18 023 066 лв. в т.ч. наличност по сметка в лева и валута – 3 710 333 лева.
В структурен аспект изпълнението на отделните елементи на приходната част на
бюджета към 31.12.2021 г. е както следва:
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1.1. Имуществени и други данъци в размер на 1 021 900 лв. при уточнен план
1 021 164 лв. или изпълнение 100.07 %
1.2. Приходи и доходи от собственост (§24-00) в размер на 269 950 лв. при
план 328 542 лв. или изпълнение 82.17 %.
1.3. Общински такси в размер на 1 032 035 лв. при план 1 171 184 лв. или
изпълнение 88.12%. Най-голям дял в общинските такси, заемат приходите от такса
битови отпадъци. За периода събраните суми са в размер на 793 014 лв. при план

893

111 лв. или изпълнение 88.79 %.
1.4.

Приходи

от

глоби,

санкции,

неустойки,

наказателни

лихви,

обезщетения и начети (§28-00) – постъпилите средства от глоби, санкции и
наказателни лихви са в размер на 82 278 лв. при уточнен план 84 642 лв. или изпълнение
97.21%.
1.5. Други неданъчни приходи (§36-00) – Постъпили са средства в размер на
134 178 лв. при план 134 147 лв. или изпълнение 100.02%
1.6. Внесени ДДС и корпоративен данък (§37-00)
-

ДДС – (-66 630) лв.,

-

корпоративен данък – (-11 277) лв.

1.7.Приходите от продажба на нефинансови активи (§40-00) са в размер
на 40 945 лв. при план 40 945 лв. или изпълнение 100 %.
1.8.Приходите от концесии са в размер на 318 048 лв. при план 318 048 лв.
или изпълнение 100%
1.9.Помощи и дарения от страната са в размер на 105 864 лв.
1.10. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ - към
31.12.2021 г. по бюджета на община Девин са постъпили средства в размер на
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070 786 лв. или с 2 459 624 лв. в повече спрямо първоначално одобрените средства със
Закона за държавния бюджет на Р. България за 2021 г.
От община Девин в ЦБ са възстановени неусвоени целеви средства в размер на

38

512лв.
1.11.Трансфери между бюджети - допълнително по бюджета на община Девин
под формата на трансфери

са постъпили средства в размер на 1 784 980 лв. и са

предоставени трансфери на община Доспат за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗОУ – 183
637 лв.
1.12 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския
съюз (нето) - за собствено участие на общината по проекти финансирани от Държавен
фонд земеделие, за ДДС по проекти финансирани от ДФ «Земеделие» и неверифицирани
разходи по оперативни програми са предоставени средства в размер на (-661 243) лв.
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1.13. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в
консолидираната фискална програма – за финансиране на проекти от ПУДООС са
предоставени средства в размер на 12 491 лева за:
- «Заедно да почистим и облагородим нашия квартал «Врътлек», гр.Девин в
размер на 4 991 лв.
- „Чиста Околна Среда” – Еко хармония на Основно училище „Пейо Яворов” с.
Гьоврен – 2 500 лв.
- Здрави сред чиста природа» на кметство с.Грохотно – 5 000 лв.
1.14. Временни безлихвени заеми за изпълнение на проекти по оперативни
програми – 965 670 лв.
1.15. Заеми от банки, ПУДООС и други лица в страната – към 31.12.2021 г. са
възстановени средства по ползвани кредити в размер на 1 272 593 лв.
Към 31.12.2021 г. общинския дълг на община Девин възлиза на 2 486 923 лв.
1.16. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други
бюджети, сметки и фондове – нето (+/-) в размер на (-44 386) лв.
1.17 Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и
капиталовите резерви – (-700 000) лева
1.18. Остатък в левове и валута от предходен период – 3 162 219 лв.
1.19. Остатък в левове и валета към края на периода – (-3 710 333) лв.
2. Разходите за делегирани от държавата дейности, местни дейности и
дофинансиране са в размер на 14 312 733 лв. или 78.87 % от одобрените разходи по
бюджета за 2021 г.
3. Просрочените задължения на община Девин по години са както следва:
- 2019 г. са в размер на 905 521 лв.
- 2020 г. са в размер на 477 211 лв.
- 2021 г. са в размер на 293 008 лв.
4. Просрочените вземания по години са като следва:
- 2019 г. са в размер на 197 352 лв.
- 2020 г. са в размер на 135 269 лв.
- 2021 г. са в размер на 113 130 лв.

Извод: поставените задачи по Приоритет I са изпълнени.
Поставени задачи за 2022 година:


Осъществяване на ефективна обратната връзка с потребителите на услуги за
повишаване на доверието им и качеството на обслужването.



Реорганизиране

на

архивната

дейност

архивохранилищата.
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за

пълноценно

използване

на

II. Реализирани дейности по Приоритет II за 2021 година за постигане на
стратегическите цели:
Поставените задачи за 2021 година по този приоритет бяха:


Изработване на стратегия за развитие на туризма;



Поставяне

на

указателни

табели

към

основните

туристически

обекти

и

забележителности;


Изработване на цялостна маркетингова и рекламна стратегия;



Създаване на партньорства с общини развиващи сходен туризъм /в страната и
чужбина/;
През 2021 г. продължиха усилията ни за ефективно стопанисване и управление на

природните ресурси на територията на община Девин. За целта бяха проведени редица
срещи с бизнеса и браншовите организации, свързани с туризма – хотелиери и
ресторантьори, като основните теми, които се

дискутираха бяха свързани със

създаването на обща Стратегия за развитието на туризма в община Девин, предложения
за изработване на общ маркетинг и реклама на региона за създаване на условия за
запълване на легловата база.
Изработени и поставени бяха указателни /насочващи/ табели към основните
атракциони и туристически обекти и забележителности на територията на общината.
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Често беше поставян въпросът за проблема, свързан с доставката на топла
минерална вода от извор „Беденски бани до хотелите и Аквапарка. Проблемът с
температурата на водата все още търси своето трайно решение.
Във връзка с настъпилите промени в Закона за шума в околната среда се наложи
създаването на нова Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на
територията на община Девин. С решение №12 от 27.01.2021 г. се прие нова Наредба за
поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Девин. Съгласно
Наредбата всички обекти, извършващи търговска дейност на територията на Общината
трябваше да заявят работно време на обекта. Общинска администрация от своя страна
изпълни задължението си, съгласно подадените заявления, да създаде Регистър на
търговските обекти за работно време и Регистър на търговските обекти с удължено
работно време. За 2021 г. са регистрирани 195 търговски обекта с работно време в
рамките на допустимите часове и 19 търговски обекта с удължено работно време.
Информация за горепосочените регистри е подадена до РУ на МВР – Девин за контрол по
опазване на обществения ред.
Консултативният съвет по въпросите на туризма проведе три заседания през
изминалата година. На заседанията се разглеждаха и одобряваха: план-сметката за
изразходените средства за развитие на туризма за 2020 г., Доклада на председателя на
КСВТ за изпълнение на дейностите по туризъм за 2020 г., Програма за развитие на
туризма в община Девин за 2021 г. и проекта на план-сметката на дейностите по
направления за 2021 г.
Информацията за реализираните нощувки е следната:
Таблица 1

Години
Прираст в %

Брой туристи
българи

чужденци

Брой нощувки
общо

българи

чужденци

общо

2020 г.

33 637

1 226

34 863

67 085

3 297

70 382

2021 г.

42 612

2 104

44 716

96 138

4 927

101 065

Процент прираст
за 2021 г.

26,68

71,62

28,26

43,30

49,44

43,60

Видно от изнесените данни в таблица 1 се наблюдава тенденция към увеличаване
на броя на туристите, посетили Община Девин и реализираните нощувки.
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Категоризации и регистрации на туристически обекти:
Таблица 2

Места за
настаняване

Нови
Нови
категоризации категоризации
за 2020 г.
за 2021 г.

Нови
регистрации
2021 г.

Общо категоризирани
за и регистрирани обекти
към 31.12.2021г.

СПА хотели

-

-

-

4

хотели

-

-

-

1

Семейни хотели 1

2

-

10

Къщи за гости

5

3

-

34

Стаи за гости

1

-

25

55

Апартаменти за
гости

-

-

6

8

Почивна
станция

-

-

-

1

Вилно селище

-

1

-

1

Хижи

-

-

-

2

Общо:

7

5

31

116

Наблюдава се тенденция към увеличаване на броя на категоризациите и
регистрациите за 2021 г. на обекти за настаняване и заведения за хранене и
развлечения.
Реализирани приходи и разходи в сектор туризъм:
Таблица 3

Години

Приходи от

Туристически

категоризации

данък

2020 г.

2 903 лв.

40 240 лв.

2021 г.

13 344 лв.

52 064 лв.

Дарения

5 000 лв.

Преходен

Изразходени

остатък

средства

15 304 лв.

74 886,25 лв.

16 497 лв.

71 483 лв.

Един от основните общински обекти, свързан с туризма в община Девин е
общинската баня „Беденски бани“. Обектът има важно значение, тъй като предлага
услуги, свързани с балнеологията и използването на лечебните свойства на минералните
извори, както от гости на общината, така и от населението ни.
Като добър стопанин, Общината взе необходимите мерки за доброто материално
поддържане и хигиенните мерки на обекта, както и контрола по събираемостта на
приходите от него.
За целта бяха извършени ремонтни дейности на стойност 1576 лева. Обектът се
постави под постоянно видеонаблюдение.
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Справка за събраните и отчетени средства от Общински обект „Беденски бани ” за
периода от 01.11.2015 г. до 31.12.2021 г.:

№

Приходи

Сума в лева

1.

18.04.2016 г. до 31.12.2016 г.

19 462.04

2.

01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

12 106.00

3.

01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

19 108.64

4.

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г

19 120.00

5.

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

8 626.80

6.

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

37 145.60

Всичко приходи към 31.12.2021 г.

№

Разходи

115 569.08

Сума в лева

1.

2016 г.

12 541.00

2.

2017 г.

42 623.00

3.

2018 г.

26 193.00

4.

2019 г.

22 949.00

5.

2020 г.

24 632.00

6.

2021 г.

34 312.00

Всичко разходи към 31.12.2021 г.

163 250.00

Извод: от посочените справки е видно, че се наблюдава покачване на приходите
от общински обект – общинска баня „Беденски бани“.
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През

последните няколко години

Община

Девин

се превърна

в

желана

туристическа дестинация както за български, така и за чуждестранни туристи. Една част
от тях са любители на балнео и спа туризма и посещават град Девин и общината, с цел
използване на лечебните свойства на термалните извори. Друга част от туристите обаче,
планират своята почивка в Девин, за да се насладят на природата и да посетят
атракционите в региона. За разнообразяване на техния престой местни предприемачи
осъществяват разходка с джип до съответния атракцион или туристически обект.
В Държавен вестник бр. 60 от 07.07.2020 г. са обнародвани изменения в Закона
за автомобилните превози и Закона за движение по пътищата. Промените се отнасят до
извършване на превози с атракционна цел и засягат пряко местните предприемачи,
извършващи подпомагащи дейности в туризма, който е основен отрасъл в развитие на
икономиката в община Девин. Изискванията, посочени в точка 57 от Допълнителните
разпоредби в Закона за автомобилните превози превоз на пътници регламентират
превозите с атракционна цел да се извършват по предварително определен маршрут от
кмета на съответната община с моторни превозни средства от категория М2 или М3. От
своя страна, типовете категории са разписани в чл.149, ал.1 от Закона за движение по
пътищата. Ангажимент на общините е да определят маршрути до атракционите и
туристическите обекти, както и създаване и поддържане на регистър на превозвачите,
извършващи „Превози с атракционна цел”.
На работна среща, проведена между ръководството на община Девин с
представители на бизнеса, извършващи превози с атракционна цел, представителите на
бизнеса споделиха своите опасения, че автомобилния парк, който са закупили не
отговаря на сега действащите законови разпоредби. В същото време обаче, техническите
изисквания, посочени за тип превозно средство, категория М2 и М3 са абсолютно
неприложими за високопланински маршрути и преходи, извършващи се на територията
на община Девин и

отговарящи на нейния географски терен. Релефът в общината е

планински, силно пресечен и най-често превоза по съответния маршрут до различните
живописни местности с панорамни изгледи преминава през горски пътища или
третокласни

такива.

Извършването

на

този

вид

транспорт

се

осъществява

с

високопроходими автомобили 4х4, в които са обособени места за сядане на туристите и
съответстват на категория М1, съгласно Закона за пътните превозни средства.
Ето защо, изпратих писмено предложение до НСОРБ да се инициира извършване
на законодателни промени в 45-то Народно събрание, свързани с добавяне и на
категория М1 от типово определяне на категориите от Закона за движение по пътищата
към превозните средства, имащи право да извършват превози с атракционна цел.
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Предложението ми от своя страна бе продиктувано и като икономическа мярка за
насърчаване развитието на малкия и среден бизнес в условията на пандемията от COVID19, с цел да се преодолеят по-лесно последствията от пандемията в развитието на
селския и еко-туризъм на територията на малките общини в Република България.
По проект на МИРГ ”Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат” в град Девин
беше изграден Експозиционен рибарски център и разработено мобилно приложение за
предоставяне на информация в полза на рибарските общности и за насърчаване на
риболовния туризъм. Експозиционният рибарски център

представя информация за

ихтиологичното богатство на рибарската територия в Община Девин. Изработените
ихтиологични елементи и макети имат не само информативен, но и образователен
характер за туристи, любители-риболовци и др. Освен това центъра се използва за
презентиране на риболовни маршрути, за провеждане на обучения от типа „рибарски
училища“, организирани преди години и други форми за популяризиране на района като
дестинация за риболовен туризъм.
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През месец август Община Девин стана домакин на Световното първенство по
риболов. Над 100 участника от различни страни се състезаваха за титлата най-добър
риболовец.
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През изминалата година продължи и проучването на археологически обект
„Светилището“, датиращо от времето на траките, намиращо се на територията на село
Осиково, с Археолог Христина Вълчанова, ръководител на разкопките. Теренните
археологически обходи станаха възможни благодарение на финансирането на община
Девин и Института за Космически изследвания при БАН, като за целта се отделиха 5 000
лева от общинския бюджет.
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Поставени задачи за следващата година:


Изработване на стратегия за развитие на туризма;



Поставяне на информационни табели на местата за хранене и развлечение;



Изработване на Наредба за определяне на маршрути до атракционите и
туристическите обекти и създаване и поддържане на регистър на превозвачите,
извършващи „Превози с атракционна цел”;



Създаване на партньорства с общини развиващи сходен туризъм /в страната и
чужбина/;

III. Реализирани дейности по Приоритет III за постигане на стратегическите
цели:
Поставените задачи за 2021 година по този приоритет бяха:


изграждане на паркинг в град Девин;



поставяне на осветление на входната артерия на град Девин;



ремонт и рехабилитация на улици в кв. Настан и с. Лясково;



основен ремонт на Детско отделение в МБАЛ Девин ЕАД;



основен ремонт на външна канализация на МБАЛ Девин ЕАД;



ремонт на стълбище от централен площад до читалище в с. Гьоврен;



спортни и детски площадки по населени места;

3.1. Строителство: От тях през изминалата година бяха реализирани следните дейности:
3.1.1 гр. ДЕВИН


поставяне на осветление на входната артерия на град Девин

Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на гр.
Девин – участък от ул. Освобождение, зона от о.т. 117 до о.т.119/ през о.т. 714 – до о.т.
721/ о.т. 735/ от о.т. 722/ през о.т. 769 до о.т. 772/ о.т. 773 до о.т. 777, град Девин,
Община Девин. Сключен е договор № Д-78 от 09.03.2021 г. на стойност 226 680,00 лв с
ДДС, финансиран по целевата капиталова субсидия на община Девин. Строителството е
започнато на 16.06.2021 г. и приключва на 16.09.2021. На 08.02.2022 г. се състоя
държавно – приемателна комисия за въвеждане в експлоатация.
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Изграждане на паркинг в Девин

Изграждане на паркинг в УПИ І, кв.58, ПИ 20465.504.1509 по ПУП на гр.Девин. Сключен
договор № Д-228 / 07.06.2021 г. с изпълнител. Предстои изпълнение на проекта.


Изграждане на покривна конструкция на ул. Малчика, гр. Девин. Сключен е

договор № Д – 417 / 16.09.2019г. на стойност 138 494,30 лв. с ДДС. Обекта е
възложен на 01.06.2021г. и завършен на 05.11.2021г.


Основен ремонт на улиците Шина Андреева, Равня, Шипка и Слави Кацаров и

прилежащата им подземна и надземна инфраструктура, гр. Девин - 770 000 лв.
подсигурено финансиране с Постановление №376 от 05.11.2021 г. на Министерски съвет.


Изграждане на кът за наблюдение и отдих на река Девинска и закупуване на

оборудва не за изпълнение на доброволчески инициативи за почистване на река
Девинска и язовир „Цанков Камък”. Договор № BG14MFOP001-4.031-0002 /
25.01.2021 г., по програма за морско дело и рибарство, на стойност 97 771,26 лв.
Датата на приключване на обекта 25.07.2022 г.


Изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река Девинска.

Договор № BG14MFOP001-4.075-0002 / 23.04.2021 г., по програма за морско дело
и рибарство, на стойност 146 678,94 лв. Датата на приключване на обекта 23.04.2022
г.


Реконструкция на улица "Гимназиална" в участъка от о.т. 1242 до о.т. 41, гр.

Девин. Обекта е финансиран от Фонд земеделие, сключен е договор № Д-550 от
24.10.2019 г. на стойност 970 647,06 лв. за изпълнение на СМР. Строителството започва
на 06.01.2021 г. и завършва на 16.07.2021 г.
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 Текущ ремонт на ул. Освобождение (входна артерия на гр. Девин) от КПП "Девин"
до моста на автогарата. Строителството е завършено.



Обновяване на кът за отдих “Стария пазар“. Договор № BG14MFOP001-4.064-

0008 / 24.11.2021 г., по програма за морско дело и рибарство, на стойност 94 839,04
лв. Датата на приключване на обекта 24.05.2023 г.
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Ремонт на външна канализация на МБАЛ – гр. Девин. Предстои изграждането на

нова канализационна инсталация. Предвидените средства са по целевата капиталова
субсидия на община Девин.



Предстои изпълнение на основен ремонт на Детско отделение в МБАЛ- гр. Девин

през 2022 г. Одобрен е проект и предстои избор на изпълнител.
3.1.2.
Кв. Настан, гр. Девин
 Рехабилитация и реконструкция на улица Гранит от о.т. 1118 през о.т. 1121 до
о.т. 1124, кв. Настан, гр. Девин. Сключен е договор № Д-227 от 07.06.2021 г. на стойност
138 000,00 лв с ДДС, финансиран по целевата капиталова субсидия на община Девин.
Строителството е започнато на 02.12.2021 г. и е в процес на изпълнение.

3.1.3.


с. Лясково
Основен ремонт на улица в село Лясково от о.т.99-17,5 м. до от.125, община

Девин. Сключен е договор № Д-227 от 07.06.2021 г. на стойност 146 220,00 лв. с ДДС,
финансиран от капиталовата програма на Община Девин. Изпълнението на обекта
започва на 22.11.2021 г. и е въведен в експлоатация на 09.02.2022 г.
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Изграждане на линейни отводнителни шахти по главна улица, от О.Т.77а до О.Т.3

с. Лясково. Предстои изпълнение на поръчката, финансирана по целевата капиталова
субсидия на община Девин.
3.1.4 с. Грохотно


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, авторски надзор и изпълнение на
СМР), финансиран по целева капиталова субсидия на община Девин. Изпълнението на
договора е възложено на 30.11.2020 г. и завършвано на 10.11.2021 г.

3.1.5.


с. Триград
Основен ремонт на сграда на кметство в с. Триград. Договор № Д-326 от

16.08.2021 г. е на стойност 24 840,00 лв. с ДДС за Инженеринг (проектиране, авторски
надзор и изпълнение на СМР), финансирани от капиталовата програма на Община Девин.
Строителните дейности започват на 08.11.2020 г и е въведен в експлоатация на
09.02.2022 г.
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3.1.6.


с. Селча
Основен ремонт на покрива на кметство в с. Селча. Договор № Д-383 /

11.09.2020 год. е на стойност 18 780,00 лв. с ДДС за Инженеринг (проектиране,
авторски надзор и изпълнение на СМР), финансирани капиталовата програма на Община
Девин. Строителните дейности започват на 01.09.2021 г. и е въведен в експлоатация на
09.02.2022 г.
3.1.7.


с. Осиково
Изграждане на подпорна стена за възстановяване на улица между о.т.88 и о.т. 91,

по ЗРП на с. Осиково, общ. Девин. Договор № Д-226 от 07.06.2021 г. е на стойност 116
820,00 лв. с ДДС за Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР),
финансирани от Междуведомствена комисия – Бедствия и аварии. Строителните
дейности започват на 05.07.2021 г и е въведен в експлоатация на 26.01.2022 г.
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3.1.8.


с. Гьоврен
Основен ремонт на стълбище от централен площад до читалище в с. Гьоврен.

Договор № Д-259 / 07.07.2021 год. е на стойност 51 897,88 лв. с ДДС за Инженеринг
(проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР), финансирани от капиталовата
програма на Община Девин. Строителните дейности започват на 12.01.2022 г. и са в
процес на изпълнение.
3.2. Безопасност и сигурност
За повишаване сигурността на безопасността на движение се извършиха
следните дейности:


Системни мерки по премахване на дървен материал и моторни превозни средства

без регистрация и застраховки по уличното платно;


подмяната на малките съдове за отпадък тип „Мева“ с контейнер тип „Бобър“ за

общо ползване, което е поставено в началото на ул. „Полк. Дичо Петров“;


на кръстовището на ул. “Шипка“ с ул. „Равня“ поставено огледало за осигуряване

на видимостта на изкачващите се МПС - та по ул. „Шипка“ и слизащите се МПС –та по
ул. „Равня“;


поставени два знака Б1 „Път с предимство“ от двете страни на същото кръстовище

по ул. “Шипка“ за осигуряване на предимство на движещите се по ул. „Равня“;


ул. “Юндола“ - поставени са пътни знаци

В – 27 „Забранени са престоя и

паркирането“ и допълнителна табела Т – 4.2 „Продължаване зоната на действие на пътен
знак В – 27;


обособени са места за паркиране и терен от рампата за изкачване на инвалидни

и детски колички, намираща се до хотел „Елит“ по цялото протежение на улицата до
входа за подземния паркинг на хотел „Евридика“. Същите са разчертани под формата на
рибена кост и обособени с поставен знак Д -19 „Паркинг“;


относно затрудненото движение на ул. „Дружба“ №1 е поставена табела

„Забранено престоя и паркирането“ и табела Т.2, с изключение на автомобилите, които
зареждат магазините;


подновена е пътната маркировка на пешеходна пътека на кръстовището на ул.

„Дружба“ с ул. „Люляк“ и е поставена табела Д 17 за пешеходна пътека от двете страни;


на ул. „Гимназиална“ до СПА „Девин“, с цел да се осигурено безопасността на

движение е поставен пътен знак В – 28 „Забранено е паркирането“ и под него табелка с
текст Т- 17 на същият пилон пътен знак Е – 20 „Такси“;


до стълбищния подход на р-т „Българско село“ на спа хотел Девин е поставен

пътен знак В-27 „Забранени са престоя и паркирането“ с допълнителна табела под него
от група „Т“– Т 4.2 „Продължаване зоната на действие на пътни знаци В – 27 с метри.
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Относно обособяване на спирки за междуградски транспорт, очертаване на пешеходни
пътеки и тяхната сигнализация в кв. Настан:
поставен пътен знак Д 24 за автобусна спирка в джоб срещу въжен мост кв.



Настан, позволяващ на пешеходците да преминават към ул. „Пионерска“, ДГ „Изворче“,
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“;


Полагане на пътна маркировка за пешеходна пътека и сигнализация;



поставяне на знак B27 и под него монтиране на знак допълнителна табела Т7

/отнасящ се за леки МПС/ в гр. Девин, ул. „Васил Левски“ с посока от офис на „Еконт“
към ПГЕ „Ал. Попов“; Табела „Забранява се престоя и паркирането“ за всички превозни
средства;
на кръстовището образувано от ул. „Кокиче“ с ул. „Гордьо Войвода“ поставен



пътен знак „Б 2 „ „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ от към изхода
на ул. „Кокиче“;
поставен знак Б 2 „Спри“ пропусни движещите се по пътя с предимство, но за



движещите се от посока обръщало в кв. Саята към кръстовище образувано от ул.

„Кокиче“ с ул. „Гордьо Войвода“ , поставена табела Б3 път с предимство.
Ограничаване на тонажа на тежкотоварни моторни превозни средства с поставен



пътен знак В5 „Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета, освен
с полуремаркета или единични едноосни ремаркета“ на обръщало в кв. Саята и в м.
Лисичево посока с. Нова махала – Девин;
За улеснение на туристите и в интерес на гражданите продължи поставянето на
информационни табели на улиците в град Девин.
Поставени задачи за следващата година:


изграждане на паркинг в град Девин;



основен ремонт на Детско отделение в МБАЛ Девин ЕАД;



проектиране на довеждащи водопроводи, общински пътища по населени места;



изграждане на спортни и детски площадки по населени места;

IV. Реализирани дейности по Приоритет IV за постигане на стратегическите
цели:
Поставените задачи за 2021 година по този приоритет бяха:


Подпомагане дейността на МБАЛ Девин ЕАД в кадровата политика и материалнотехническото обезпечаване;



Разкриване на нови социални услуги;



Активна политика по програми за социална заетост;
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4.1.

Здравеопазване
2021 година продължи да бъде белязана с пандемията от Ковид 19, като

човечеството трябваше да премине през трета и четвърта вълна на коронавируса.
Здравната криза ни даде един добър урок, че общинските болници трябва да бъдат
запазени и подкрепяни.
МБАЛ Девин ЕАД, като единствена общинска болница в западния край на област
Смолян, която обслужва три общини – Девин, Борино и Доспат продължи да носи своята
отговорност, а персонала да се справя с тежката задача да лекува болните с Ковид
инфекцията. Броят на леглата, определени за лечение на леки до средно тежки случаи
на заразени с коронавирус през различните месеци от годината се сменяше в зависимост
от броя на случаите, като варираше от 20 до 40 легла.
За периода от м. януари до м. декември 2021 година през МБАЛ Девин са преминали
884 пациенти с диагноза – пневмонии, от тях 513 случая на доказано наличие на Ковид
19. и 371 случая на бактериални пневмонии. От тях преведени болни в областната
болница - 2 , починали – 9 пациента.
За периода от м. януари до м. декември 2021 година за община Девин общ брой на
случаите с КОВИД 19 са 940 лица. От тях 791 излекувани, 89 починали. Община Девин
зае 2-ро място в областта по заболеваемост от Ковид пневмонии и второ място по
смъртност от инфекциите, причинени от вируса.
През 2021 година се реши и един от най-наболелите проблеми на МБАЛ Девин ЕАД,
а именно финансовите задължения на болницата към фирми-доставчици на консумативи
и лекарства. Със съдействието на вицепрезидента Илияна Йотова и с подкрепата на
служебния кабинет на президента Румен Радев, община Девин с Постановление №376 от
05.11.2021 г. на Министерски съвет получи 700 000 лева за разходи за реализиране на
дейности във функция „Здравеопазване“, които с Решение № 185 от 30.11.2021 г. на
Общински съвет – Девин бяха предоставени на МБАЛ Девин ЕАД чрез увеличаване на
капитала на Дружеството, с цел финансовото му оздравяване и погасяване на
задължения на лечебното заведение, съгласно представена справка от директора на
лечебното заведение към 15.11.2021 г.
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За подобряване на материално-техническата база на общинската болница и
конкретно за ремонт на Детско отделение през 2022 година предстои да бъде реализиран
проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., „Мерки за справяне с пандемията“ по
приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“.
Постъпили са дарения в размер на 10 500 лв. за ремонт на Детско отделение, които
ще бъдат разходвани по предназначение.
В помощ на лечебните дейности на общинската болница продължи участието на
доброволци, учащи се медицински сестри и лаборанти, Йована Бойкова, Евелина
Корчева, Димитър Сакалийски, които активно се включиха в дейността на Ковидотделението на болница Девин и с труда си облекчиха дежурствата на медицинските
сестри.
Проведоха се четири заседания на Общинския кризисен щаб, създаден да следи за
епидемичната обстановка в общината и да координира дейността между институциите за
борба с разпространението на коронавируса, с цел опазване живота и здравето на
населението.
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С помощта на д-р Пепа Ферейра се изнесе беседа, чиято основна цел беше да
информира населението за ваксинационния план, видовете ваксини и възможностите за
ваксиниране.

Продължи и подкрепата към всички обществени институции, като – читалища,
кметства, РУ на МВР – Девин, РСПБЗН – Девин, Районен съд и районна прокуратура –
Девин, училища и детски градини, които бяха подпомагани с лични предпазни средства
и дезинфектанти за справяне с коронавируса. От служители на общината и доброволци
се извършваше периодична дезинфекция на обществени места и сгради за ограничаване
на разпространението на Ковид 19.
Доброволческите отряди за доставка на лекарства, хранителни продукти и други за
възрастни и самотни хора продължиха дейността си.
Искам да поздравя доброволците, които помагаха на възрастните и болните хора с
осигуряване на

храна и лекарства. Да

изкажа своето уважение за силата и

благородството на онези, които влязоха в болничните заведения и застанаха рамо до
рамо с лекарите, сестрите, лаборантите, фелдшерите, санитарите. Да се преклоня пред
професионализма на медиците и тяхната отдаденост в грижата за човешкия живот. Да
изразя признание към учителите и да насърча учениците, които заедно трябваше
буквално за дни да се реорганизират и приспособят към новите условия на онлайн
обучение.
През изминалата година продължи предоставянето на услугата „Детска млечна
кухня“ към ДГ „Изворче“. Броят на заявената услуга е 47 за 2021 г., средно 12 деца
ползват ежедневно детската кухня.
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По мое предложение и с решение №67 от 18.05.2020 г. на Общински съвет – Девин
беше приет Правилник за отпускане на финансова помощ на семейства и двойки с
репродуктивни проблеми. За 2020 г. няма постъпили заявления за помощи от този тип.
През 2021 г. по решение на Общински съвет – Девин са отпуснати помощи в размер
на 12 900 лв., а по решение на Комисията към общинска администрация – 4 980 лв.
И през 2020 г. най-засегнатият сектор от пандемията от Ковид 19 беше туризма.
Голяма част от хотелите и къщите за гости, както и местата за хранене и развлечения
продължиха да функционират съобразно ситуацията и епидемиологичната обстановка.
Със моя заповед №РД-09-450 от 05.08.2021 г. се създаде Звено за контрол, което
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. За същите са съставени констативни протоколи.
4.2.

Социални дейности, реализирани чрез национални и регионални

проекти и програми в отдел „Хуманитарни дейности и програми за заетост“ през
2021 г.:
4.2.1.Проект BG05M9OP001-6.002-0144 „Патронажна грижа +“ в община Девин
по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, осъществява се с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
Договор: BG05M9OP001-6.002-0144-С01
Период от 01.06.2021 г. до 01.08.2022 г.
Размер на средствата 111 410.92 лв., от които 111 410.92 лв. европейско
финансиране.
Услугата обхваща: Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от
самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под
карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.
До момента са обхванати 37 потребителя. По компонент 1 на проекта се
предоставят социални, здравни и психологически услуги от: 1 специалист "Здравни
грижи" - медицинска сестра; 1 психолог, 1 диспечер и 10 души "Домашни санитари".
Компонент 2 на проекта е насочен към превенция на COVID-19 в социалните
услуги, делегирани от държавата дейности. На територията на Община Девин това е
Център за обществена подкрепа/ЦОП/, като държавно делегирана дейност с доставчик
общината. По проекта към ЦОП е назначен допълнителен персонал от двама души,
включващ 1 сътрудник на 8 часа и 1 хигиенист на 8 часа.

36

4.2.2.Проект: „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в
община Девин“, финансиран от операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд
в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица, в резултат от инициативата на Европейската комисия за
преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.
Дейностите по проекта са насочени към предоставяне на топъл обяд на уязвими
лица от община Девин, които поради бедност и продължителна социална изолация в
условията на криза, в следствие на разпространението на COVID-19 са в затруднение
сами да осигурят прехраната си. По проекта е осигурен безплатен топъл обяд за 170
нуждаещи се лица от гр. Девин; с. Грохотно и с. Гьоврен, за периода от 11.01.2021 г.
до 30.06.2022 г. Проектът е насочен към следните целеви групи:
1.Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в
затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради
възрастта

си

или

налични

увреждания

са

в

по-висок

риск

от

заразяване

и

неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията
на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от
допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в
невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
4.2.3.Проект „Закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за
нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Девин“, финансиран от Фонд
„Социална закрила“ и общинския бюджет.
Проектът е насочен към развитие на достъпни, разнообразни и качествени
социални услуги, които допринасят за подобряване качеството на живот, пълноценна
реализация и грижа за децата в риск в общината. Закупено е оборудване и обзавеждане
за помещения в Центъра за обществена подкрепа – гр.Девин за: сензорна зала, зала за
индивидуална и групова работа, зала за рехабилитация и спорт, зала за игри.
Оборудването ще се използва при ежедневните индивидуални, екипни и групови
дейности и мероприятия за развитие потенциала на децата.

Използването на

оборудването ще допринесе до стимулиране на развитието на двигателната активност,
сетивните системи, когнитивните процеси, взаимодействието и комуникацията

на

потребителите на услугите предоставяни в ЦОП- гр.Девин.
Общата стойност на проекта е 19 940,00 лв., от които 17 940,00 лв.
представляват финансиране от Фонд „Социална закрила” и 2 000,00 лв. – собствен
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принос от Бенефициента община Девин. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта
бе от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г.
4.2.4.На 22.10.2021 г. стартира проект „Шарена градинка“, финансиран от
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства.
Одобрената сума за финансиране на дейностите по проекта е 19085.00 лв.
Проектните дейности са насочени към деца, родители и учители от детските
градини в с.Грохотно, с. Гьоврен и ДГ "Здравец", гр.Девин, като съвместните дейности
ще се осъществяват в гр.Девин. Основната цел на проекта е реализиране на ефективна
образователна интеграция и социализация на децата от етническите малцинства на
територията на община Девин. В дейностите по проекта ще вземат участие 164 деца, 15
педагогически специалисти и 50 родителя. Планираните дейности са:
1. Организиране на групи по тематични занимания "Приказки на народите" и
"Заедно играем "в трите детски градини.
2. Организиране на два съвместни мероприятия- спортен празник и представяне
на драматизация на приказки на народите.
3. Открит урок по родолюбие и беседа на тема "Толерантност в общуването".
4. Организиране на две кръгли маси за обмяна на опит и добри практики при
работата с деца от етническите малцинства.
Целевите групи по проекта са:
164 деца от български, турски и ромски етнически произход, възпитаващи се и
обучаващи се в три детски градини, 15 учители, работещи в детските градини- партньори
по проекта и 50 родители на децата.
4.2.5.Социална услуга „Асистентска подкрепа“, стартира от 01.01.2021 г., като нова
държавно делегирана дейност. Предоставянето на услугата се извършва от 29.03.2021 г.
В обхвата на услугата са следните категории лица:
- Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване и които
нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
- деца с трайни увреждания с определена чужда помощ;
- пълнолетни лица с трайно увреждане с определена чужда помощ.
Броят на потребителите в услугата е 89 лица, за които се грижат 55 лични
асистенти. Броят на чакащите потребители до момента е общо 95. Средствата за заплати
и осигурителни вноски за сметка на работодателя за назначения персонал се предоставят
от държавния бюджет.
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4.2.6.Социална услуга „Личен асистент“, предоставяна по Закона за личната помощ.
Услугата е предоставяна на 87 лица с трайни увреждания и вид и степен на увреждане
– с чужда помощ. Средствата за заплати и осигурителни вноски за сметка на
работодателя за назначения персонал се предоставят от държавния бюджет.
4.2.7.Регионална програма за заетост на Област Смолян за 2021 г. - Осигурена е
трудова заетост за 6 месеца на 9 безработни лица от град Девин, село Селча, село
Стоманево, село Михалково, село Триград, село Брезе, село Грохотно и село Гьоврен.
Лицата бяха назначени на длъжност общ работник и извършваха комунално-битови
дейности и опазване и поддържане на околната среда в съответните населени места.
4.2.8.Национална програма „Помощ за пенсиониране“ - През 2021 г. продължи
изпълнението на Програма „Помощ за пенсиониране“, с която се осигури заетост на две
лица с длъжности „Общ работник“ и „Помощник кухня“. Осигурената заетост на длъжност
„Общ работник” е до 15.08.2023 г., а за длъжност „Помощник кухня” е до 30.09.2022 г.
4.2.9.Проект

„Обучение

и

заетост“

-

Проектът

продължава

да

предоставя

възможности за интеграция на безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29
г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта. За 2021г., на 32
лица от община Девин бе осигурена заетост на пълно работно време с различна
продължителност на трудовия договор. Продължителността на трудовите им договори е
както следва:
- до 13.03.2021 г. - 23 лица, на 9 от тях бе удължен срока с още 6 месеца;
- до 04.04.2021 г. - 1 лице;
- до 13.05.2021 г. - 8 лица.
4.2.10.Проект „Обучение и заетост за младите хора“ – По проекта бяха назначени
2 безработни младежи до 29-годишна възраст за период от 24 месеца. Лицата бяха
освободени, считано от 28.03.2021 г.
4.2.11.Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–
Компонент-3“ – извършвано е подпомагане на потребителите в преодоляването на
последиците от коронавируса, посредством съдействие в ежедневните битови нужди като
доставка на храна, хранителни продукти, продукти от първа необходимост, включително
и лекарствени продукти, заплащане на битови сметки и заявяване на неотложни
административни услуги със средства на потребителите. Обслужени са 81 потребителя
от 14 души, назначени на длъжност „Разносвач“. Целева група по проекта са били: лица
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на възраст над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; лица с
увреждания

и

възрастни

в

риск;

в

зависимост

от

грижа,

поради

неподвижност; в случай, че лицето или член на семейството му

увреждане,

е поставено под

карантина във връзка с COVID -19; самотен/ни родител/и дете/ца до 12 г., които са в
невъзможност да оставят децата сами.
4.2.12.Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в
община Девин и община Доспат“ – Компонент 4 - В община Девин бяха назначени
15 лица, от тях 12 домашни санитари, 2 медицински сестри и 1 диспечер, които полагаха
грижи за 39 потребителя в следните населени места: гр. Девин, с. Лясково, с. Селча, с.
Стоманево, с. Осиково, с. Грохотно и с. Брезе. Проектът е стартирал на 02.10.2020 г. и е
приключил на 02.04.2021 г. След приключването му е осигурена устойчивост на услугата
още два месеца, като за целта със средства от бюджета на община Девин са поети
заплатите на 1 диспечер и 2 домашни санитари.
4.2.13.Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“
- назначено е едно лице на длъжност „общ работник” в с. Грохотно. Продължителността
на договора е 2 год., считано от 16.08.2021 г.
4.2.14.Национална програма „Старт на кариерата“ - назначено е едно лице на
длъжност младши експерт в общинска администрация - Девин. Продължителността на
договора е 1 год., считано от 21.06.2021 г.
4.2.15.Програма за обучение и заетост на продължително безработни лицазаетост, Компонент II - Назначени са 10 лица, считано от 01.12.2021 г. на длъжност
общ работник в 7 населени места: гр. Девин - 2 лица, с. Жребево - 2 лица, с. Осиково 2 лица, с. Грохотно - 1 лице, с. Гьоврен - 1 лице, с. Лясково - 1 лице и с. Селча - 1 лице
се реализира на територията на всички населени места в община Девин.
Към 31.12.2021 г. жилищният фонд на Община Девин се състои от 31 брой
апартаменти и 29 броя стаи. В тях са настанени 34 броя лица, като през изминалата
година има 3 новопостъпили лица, или общо настанени към 31.12.2021 г. – 37 нуждаещи
се.
Едно от основните задължение на кмета в социалната сфера е подпомагане и
подкрепа на най-уязвимата група хора – възрастните и безработните. Известен факт е,
че сме областта с най-застаряващо население. Многократно, пред различни институции,
имащи отношение към демографската криза, е поставян въпросът за необходимостта от
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предоставяне на социална услуга, която да подкрепи хората в пред пенсионна възраст
между 60 и 65 години, които нямат необходимия трудов стаж, за да се пенсионират.
В тази връзка са изпращани писма с конкретни предложения, които чакат своето
решение.
ИЗГОТВЕНИ И ИЗПРАТЕНИ ПРЕЗ 2021 година са 11 БРОЯ СТАНОВИЩА,
КОМЕНТАРИ И БЕЛЕЖКИ ДО НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ИМЕТОНА ОБЩИНА ДЕВИН:
1. Дадени предложения по проекта на методология и критерии по процедура
“Мерки за справяне с пандемията” по Оперативна програма “Региони в растеж” 20142020 г.
2. Становище по отношение на стандартите и стойностните показатели за
делегираните от държавата дейности във функция “Образование” през 2022 г.
3. Коментари и бележки по проекта на Насоки за кандидатстване по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Мерки за справяне с
пандемията”, Приоритетна ос “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.
4. Предложения във връзка с изготвен от МТСП проект на предварително картиране
на социалните услуги в България.
5. Коментари и бележки по текстовете на Програма “Образование” за периода
2021-2027 г.
6. Коментари и бележки по проект на Наредба за условията и реда за определяне
на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално
подпомагате за програмен период 2021-2027 г.
7. Коментари и бележки по проект на Програма “Развитие на човешките ресурси”
за периода 2021-2027 г.
8. Предложение

за

законодателни

промени

за

това,

лица,

които

не

са

освидетелствани и не са поставени под запрещение да могат да бъдат насочвани да
настаняване в резидентна услуга служебно по спешност.
9. Предложение за обхващане на лица от уязвими групи в заетост по национални
програми и насърчителни мерки.
10. Предложение за извършване на законодателни промени в Закона за движение
по пътищата, отнасящо се до категорията на превозните средства, имащи право да
извършват превози с атракционна цел.
11. Предложение за включване на лицата, притежаващи експертно решение, в
което намалената работоспособност е без чужда помощ, в обхвата на социалната услуга
„Асистентска подкрепа“.
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По много от тях са извършени законодателни промени. Други все още чакат своето
решение.
Искам

да

изкажа

своята

благодарност

към

групата

общински

съветници,

председателя на Общински съвет, заместник-кметове и служители, които станаха
съпричастни към нуждите на нашите съграждани, като ги подпомогнаха в трудни за тях
моменти. Най-красноречив примери за хуманност от тяхна страна е дарителската
кампания, която се проведе във връзка с наводнените домове на хора от село Триград и
квартал Настан.
От началото на мандата ни всеки месец част от общинските съветници, заместниккметовете и служители отделят от своите заплати. С тези средства се подпомагат
социално слаби и нуждаещи се наши съграждани. През 2021 г. са събрани 5 900 лв., като
с тях са подпомогнати 48 лица с хранителни продукти и 7 лица с финансови средства,
най-вече за лечение. За празника на кв. Настан - 24 май бяха дарени средства в размер
на 5 100 лв.
Поставени задачи за следваща година:


Подпомагане дейността на МБАЛ Девин ЕАД в кадровата политика и материалнотехническото обезпечаване;



Активна политика по програми за социална заетост;



Подпомагане на деца и възрастни в неравностойно положение;



Активна дейност за подпомагане и подкрепа на трайно безработни лица;

V. Реализирани дейности по Приоритет V за постигане на стратегическите цели
Поставените задачи за 2021 година по този приоритет бяха:


Приемане на общинска програма за работа с талантливи и даровити деца;
В условията на здравната криза трудни и непредвидими бяха условията на труд в

сектор образование. Всички детски градини, училища и извънучилищни учреждения
продължиха да функционират съобразно ситуацията и епидемиологичната обстановка в
страната и в частност общината. Наложи се учениците да превключват от присъствена в
дистанционна форма на обучение.
През последните няколко години поради демографската криза и миграционните
процеси в региона, се забелязва спад по отношение броя на децата и учениците. Поради
подобряване заплащането на педагогическите специалисти, се наблюдава засилен
интерес към учителската професия и не е налице недостиг на педагогически кадри.
5.1.Детски градини
На територията на община Девин функционират общо 4 детски градини –


детска градина „Изворче“ – гр. Девин (с филиал в кв. Настан, гр. Девин) – 100
деца;
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детска градина „Здравец“ – гр. Девин – 109 деца;



детска градина „Катя Ванчева“ – с. Грохотно – 21 деца;



детска градина „Радост“ – с. Гьоврен (с филиал в с. Триград) – 45 деца;
Всичките детски учебни заведения на територията на общината са общински.
С промени в Закона за училищното и предучилищното образование през 2020 г. бе

прието от учебната 2022/2023 г. предучилищните заведения да бъдат посещавани
задължително и от 4 годишните деца. С Решение №150 от 29.10.2020 г. на Общински
съвет – Девин е въведено задължително предучилищно обучение на 4-годишните деца
от общината, считано от датата на влизане в сила на решението.
2021 година приключи без финансови задължения към персонала на
детските градини.
Детска градина „Радост“ – с. Гьоврен празнува своят 50-годишен юбилей през
месец декември, който беше отбелязан с много мероприятия и тържества.

43

На територията на община Девин към учебната 2021/2022 функционират седем
училища, в които се обучават общо 807 ученика. Три от тях са разположени в общинския
център – гр. Девин. Това са:


ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 29 ученика;



СУ „Христо Ботев“ – 566 ученика;



Професионална гимназия по електротехника „Александър Попов“ – 87 ученика;
В професионалната гимназия освен традиционните за региона специалности

„Електротехника“

и

„Автоматизация

на
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производството“

по

предложение

на

представители на хотелиерите и с подкрепата на Кмета, чрез изпращане на становище
до РУО – Смолян в ПГЕ се разкри нова специалност „Изпълнител на термални процедури“
– дуална система на обучение за кадри в сферата на балнео и спа туризма, която е от
изключителна необходимост за туристическия бранш в града и към която има проявен
интерес

от

страна

на

учениците.

Продължава

съвместното

сътрудничество

с

представители на местния бизнес и ръководството на гимназията, които дадоха много
добър резултат. Фирма ДЕВИН ЕАД за поредна година осигури стипендии за ученици от
ПГ „Ал. Попов“. Това дава на младежите една здрава основа и стабилност, че със своя
професионализъм ще бъдат оценени по достойнство, както и стимул да останат да
работят тук в Девин.
Освен училищата в общинския център, на територията на общината функционират
още четири училища – те са основни и в тях се обучават ученици от първи до седми клас:


ОУ „Гео Милев“, с. Грохотно – 41 ученика;



ОУ „Пейо Крачолов Яворов“, с. Гьоврен – 62 ученика;



ОУ „Иван Вазов“, с. Триград – 11 ученика;



ОУ „Христо Ботев“, с. Лясково – 8 ученика;

Успехи в сферата на образованието са:
С Решение № 523 От 22.07.2021 г. на МС Основно училище „Гео Милев“, с. Грохотно
е одобрено и прието в Списъка с Иновативните училища в България.
ОУ „Пейо Крачолов Яворов“, с. Гьоврен е определено за защитено училище с
Решение на МС № 832/01.12.2021 г.
От 2008 година в училищата се въведоха така наречените делегирани бюджети, при
които бюджета на училището е в основна зависимост от броя на учениците и броя на
паралелките, обучаващи се в него. Във всички учебни заведения обучението се
осъществява в една смяна. Сградният фонд на училищата е в сравнително добро
състояние и е поддържан. По различни национални и европейски програми и проекти е
модернизирана материално-техническата база в тях и използваните от учителите
дидактически средства за преподаване.
За поредна година финансова подкрепа получи и ЦПЛР-ОДК „Силивряк“- Девин. За
подпомагане на дейностите на Общинския детски комплекс през 2021 г. фирма ДЕВИН
ЕАД дари средства в размер на 15 000 лв.
Бяха извършени ремонтни дейности на сервизни помещение и смяна на дограма в
Ученическо общежитие „Васил Левски“ – в размер на 2 321,95 лв.
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През изминалата година беше подсигурен безплатен транспорт за деца и ученици,
пътуващи от и за Ягодина, Змейца, Барутин, Триград, Селча, Гьоврен, Грохотно, Беден,
Брезе, Михалково, Лясково и кв. Забрал.
С признание, служителите в Общинска администрация- гр. Девин, почетоха Капка
Бешева- Рахнева - началник - отдел "Хуманитарни дейности и програми по заетост",
която получи награда "Социален работник на годината"- 2021, категория "Служител в
Общинска администрация в структури със социална насоченост" от Министъра на труда
и

социалната

политика

-

Деница

Сачева,

с

признание

за

висок

и

неуморен

професионализъм в сферата на социалните услуги и високи постижения при изработване
на проекти, свързани с трудовата заетост. Грамотата връчи лично кметът на община
Девин Здравко Иванов, който приветства г-жа Бешева.

Местната

комисия

за

борба

с

противообществените

прояви

на

непълнолетни и малолетни деца (МКБППНМ) чрез своята активна дейност спомогна
за осъществяването на редица мероприятия, които имат за цел възпитание на
подрастващото поколение и превенция на противообществените прояви.
Общо разгледани възпитателни дела за 2021 г. - 6;
Общо деца с наложена възпитателна мярка "поставяне под надзор на обществен
възпитател" - 12 деца;
МКБППМН беше съорганизатор на следните мероприятия:
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«Седмица на гората» - съорганизатор;



„С очите си видях бедата“ – съорганизатор;

Други:

Проведени
програми
Образователни

превантивни

Асоциално поведение
Насилие между деца
Наркотични
вещества,
алкохол, тютюнопушене
Сексуална експлоатация и
трафик на хора
Здравни

Спортни

Названия на темите
„Патрон на нашето училище“-представяне на
биография; „24 май“
„Превенция на противообществените прояви“;
„Доброто започва от нас! Доброто е избор“
«Агресията между връстниците»
«Превенция на ПАВ»
«Трафик на хора с цел сексуална експлоатация»
«Сексуално – преносими болести»; «Ранните
бракове» «Спортът е здраве»; «Ковид – 19 – как
правилно да спазваме противоепидемичните
мерки» «Какво знаем за СПИН»
«Спортен празник»; «Турнир по плуване»

Поставени задачи за следващата година:


Приемане на общинска програма за работа с талантливи и даровити деца;



Финансова подкрепа за студенти /стипендии/;

VI. Реализирани дейности по Приоритет VI:
В изпълнение на поставените в началото на 2021 г. цели, с годишния план за
ползване на дървесина от горски територии, Звено „Общински гори“ към отдел
„Икономика развитие и туризъм“ в Община Девин, реализира успешно следните
количества дървесина:

Количество
пл.куб.м

НАПРАВЛЕНИЕ
МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ - дърва за
огрев
ФИРМИ - ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ строителна дървесина
ФИРМИ - ЗЕМ. ТЕРИТОРИИ основно технологична и дърва
ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ - дърва за
огрев
ТАКСИ ОТ ИМОТИ НА ФИЗ. ЛИЦА
ВСИЧКО:

Стойност
лева

ДДС

ПРИХОДИ
ОБЩО

1369

12700

2540

15240

830

59974

11995

71969

1821

44242

8848

53087

196

0

0

0
970

4216

116916

23383

141265
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Днес продължаваме да работим за увеличаване на горските територии, за
постигане

на

балансирано,

ефективно

и

многофункционално

ползване,

с

цел

едновременно да задоволим обществените нужди от дървесина и да съхраним горските
ресурси, собственост на Община Девин.
Поставени задачи за следващата година:
Създаване на Консултативен съвет за подпомагане на земеделци и животновъди;



VII. Реализирани дейности по Приоритет VII:
За 2021 г такса смет – за град Девин беше: 8‰ за физически лица, 16‰ за
юридически лица, 14‰ за жители на останалите населени места в общината, за
юридически лица по количество битови отпадъци за 1 куб. м – 60.00 лв.
С цел подобряване качеството на предоставената от община Девин услуга
сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци през 2021 г. бяха закупени пластмасови
кофи за съхранение на битов отпадък 120 л - 273 броя и контейнери 1 100 л – 20 броя.
Общата им стойност е в размер на 19 990 лева.
Положиха се максимални усилия, за да се повиши събираемостта на местните
данъци такси. Въпреки продължаващата криза с пандемията от Ковид 19, поставената
цел за повишаване на събираемостта на местните данъци и такси - 95 %, е постигната.
Данните за събираемостта на местните данъци и такси са следните:

Община Девин
1
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

§
2

Олог
3

24 00

Облог след
отстъпки
4

Отчет
5

%
6

802 194

777 636

653 460

84,03%

от физически лица

316 262

307 348

252 675

82,21%

от юридически лица

485 932

470 288

400 785

85,22%

252 389

243 952

222162

91,07%

50 820

49 422

40 445

81,84%

201 569

194 530

181 717

93,41%

502 919

492 763

411 268

83,46%

от физически лица

340 344

334 092

270 672

81,02%

от юридически лица

162 575

158 671

140 596

88,61%

166 144

100,00%

ДАНЪК В/У НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

21 00

от физически лица
от юридически лица
ДАНЪК В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

23 00

ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

25 00

ПАТЕНТ ТАКСИ

14 01

5 800

5 800

10 800

186,21%

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

14 00

26 823

26 420

23 731

89,82%

ГЛОБИ

65 00

18 458

ЛИХВИ

65 01

46 399
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За посочения период видно от представените в цифрово отношение данни
събраните задължения са в процентно съотношение към облога 2021 г., както следва:
ТБО - 84.03%, Данък върху недвижимите имоти – 91.07%, Данък върху превозните
средства – 83.46%, Патентен данък – 89.82%.
Отчет на дейността в служба „МДТ“ при Община Девин 01.01.2021 г.31.12.2021г. НЕДОБОРИ

Община Девин
1

НЕДОБОРИ
01.01.2021
4

§
2

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

24 00

Отчет
5

%
6

466 653

126 049

27,01%

от физически лица

189 559

58 953

31,10%

от юридически лица

277 094

67 096

24,21%

71 626

36 286

50,66%

от физически лица

28 000

9 873

35,26%

от юридически лица

43 626

26 413

60,54%

240 596

73 121

30,39%

167 992

61 669

36,71%

72 604

11 452

15,77%

14 755

5 111

34,64%

ДАНЪК В/У НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

21 00

ДАНЪК В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

23 00

от физически лица
от юридически лица
ПАТЕНТЕН ДАНЪК

14 00

За посочения период, видно от представените в цифрово отношение данни
събраните задължения са в процентно съотношение към недобора 2021 г., както следва:
ТБО – 27.01%, Данък върху недвижимите имоти – 50.66%, Данък върху превозните
средства – 30.39%, Патентен данък – 34.64%.
Отчет на дейността в служба „МДТ“ при Община Девин 01.01.2021г.31.12.2021г. туристически данък

Община Девин

§

1

2

ОБЛОГ ЗА
ТЕКУЩАТА
ГОДИНА
3

ОТЧЕТ ЗА
ТЕКУЩАТА
ГОДИНА
4

НЕДОБОРИ

%

5

6

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 2020г

28 00

35 963

29 897

7 023

83,13%

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 2021г

28 00

51 328

46 879

6 166

91,33%

За посочените периоди, видно от представените в цифрово отношение данни,
събраните задължения са в процентно съотношение, както следва:
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Туристически данък към 2020 г. – 83.13%
Туристически данък към 2021 г. – 91.33%
За периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 г в служба „Местни данъци и такси” са приети
и обработени, както и са издадени различни видове удостоверения съгласно посочените
данни:


Обработени декларации по чл. 14 от ЗМДТ – за облагане с данък върху
недвижимите имоти -1423 броя



Обработени декларации по чл. 54 ал. 1 от ЗМДТ – за облагане с данък за
притежаване на МПС – 1689 бр.



Обработени декларации по чл. 61н от ЗМДТ – за облагане с патентен данък
– 164 бр.



Обработени декларации по чл. 61х от ЗМДТ – за облагане с данък върху
таксиметров превоз –15 бр.



Обработени декларации по чл. 61р от ЗМДТ – за облагане с годишен
туристически данък – 161 бр.



Приети и издадени удостоверения за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от
ДОПК - 917 бр.



Издадени други удостоверения – 576 бр.

Декларации за определяне на ТБО според количеството и освобождаване от ТБО
– 464 бр.
Образувани са 43 Акта за установяване на задължения (АУЗ), от тях 15 предадени
на ЧСИ, наказателните постановления са 41 бр.
С цел подобряване на условията

на труд в ОП „БКС“ – Девин и за по-голяма

ефективност при извършване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване бяха
закупени следните съоръжения:
Номер
по ред
1.

Дата на
придобиване
22.07.2021 г.

2.

08.09.2021 г.

3.

12.10.2021 г.

4.

23.11.2021 г.

Наименование
на актива
Ротор – машина
за чистене на
сняг
Снегорин
„Хускварна ST
330”
Четириколесно
превозно
средство с
електродвигател
Мелекс Н Кар
Багер товарач
CATERPILLAR 428
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Стойност на
актива
1200.00

Начин на
придобиване
Покупка

5000.00

Покупка

40 887.00

Договор за
безвъзмездно
управление
на движима
вещ
Договор за
безвъзмездно
управление
на движима
вещ

159 564.00
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Приходи от Общинския пазар, съгласно касов апарат:
Година

Приход

2019 г.

8272,00

лева

/считано

от

27.03-

31.12.19г./
2020 г.

10 128,56 лева

2021 г.

14 852,83 лева

Забележка: реализираните приходи за 2020-2021 г. са за месеците през които е
функционирал общинския пазар, но не за цяла календарна година. Поради наложените
ограничителни

мерки

във

връзка

с

Ковид

пандемията

общинския

пазар

не

е

функционирал целогодишно.
Поставени задачи за следващата година:


Обновяване на автопарка на ОП „БКС“ със специализирана техника;



Подобряване на услугите по чистота и сметосъбиране;

VIII. Реализирани дейности по Приоритет VIII:
През 2021 година се проведе първо издание на детско кулинарно състезание
„Мастършеф джуниър“.

По повод 1-ви ноември под моя патронаж се проведе инициативата „Подари книга за
училищната библиотека“. В инициативата се включиха служители от Общинска администрация и
родители на деца и ученици. Събраните книги бяха дарени на училищата и детските градини от
община Девин.
По повод седмицата на гората общинска администрация, като съорганизатор взе участие в
конкурси за: „Най – добре изработена къщичка за птици“ /къщичките бяха предоставени на всички
ДГ в общината/ и най – добра рисунка на тема „Аз обичам и пазя гората и нейните обитатели“.
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През цялата година бяха подпомагани самодейни състави към Народните читалища в

общината. Организирани бяха турнири по футбол и плуване по повод празници и други инициативи.

Кметът на община Девин Здравко Иванов се среща с ФК "Девин" по повод дарението на
спортни екипи за футболния отбор от "Девин" ЕАД.
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Среща с президент на БФС – Михаил Касабов по покана на футболен клуб - Девин,
и кмета на община Девин - г-н Здравко Иванов, изпълнителният директор на клуба –
Руси Чаушев и председателят на ОС на БФС гр. Смолян – Радослав Фисински, на която
бе обсъдено бъдещето сътрудничество на община Девин и БФС в областта на детскоюношеския футбол.

Държавните индивидуални първенства по ускорен шахмат и блиц за мъже и жени
за 2021г. в Девин се провеждат под патронажа на кмета на община Девин Здравко
Иванов, официално започнаха Държавните индивидуални първенства по ускорен шахмат
и блиц за мъже и жени за 2021г. в Девин. В него взеха участие 67 мъже и 16 жени,
петима гросмайстори, сред които и световният шампион , супер гросмайсторът-Иван
Чепаринов.
Организатори на събитието бяха Българската федерация по шахмат 1928 г. със
съдействието и подкрепата на Община Девин и СКШ "Девин" гр. Девин.
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Община Девин, МКБППМН и ЦОП "Слънчо", проведоха съвместно събитие, при
което, с изключително вълнение и положителни емоции за децата на Общината, беше
представен „Глухарят“. Заместник-кметът на Община Девин Николай Юруков представи
на присъстващите кратка презентация на тема: "Глухар", която включваше описание на
глухаря, токуване, размножаване и линеене. Специален гост на мероприятието беше гжа Олга Йорданова- скулптор, която е изработила фигурки, представящи глухар.
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По случай празника на град Девин и Минералната вода, се проведе състезание по
плуване в три възрастови групи за младежи и девойки в СПА Комплекс "ОРФЕЙ".
Организатори на събитието бяха Община Девин и СПА Хотел "ОРФЕЙ".

Община Девин посрещна дипломатически представители от съседна Турция. Кметът
на Община Девин Здравко Иванов приветства с добре дошли генералния консул на
Република Турция в Пловдив Корхан Кюнгерю, Ахмед Али Ердем-търговско аташе на
Република Турция в Пловдив, професор д-р Мурат Тюркйълмаз-заместник-ректор на
Тракийския университет в Одрин и Феризе Топал-секретар в генералното консулство.
Поводът за срещата беше икономическото и социално развитие на Община Девин и
свързаните с нея минерални извори, туристически, здравни, инфраструктурни и
образователни възможности за развитие, които да привличат туристи и да се създадат
по-добри условия за живот за местните жители. С обстойна и детайлна презентация, г-н
Иванов запозна

гостите с природните феномени, културните забележителности,

училища, читалища и други.
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Бюджетът, предвиден за културните събития за 2021 г. в размер на 38 000,00 лв. не се
реализира поради продължилата

пандемията от COVID-19

и наложените в тази връзка

противоепидемичните мерки. Част от средствата с Решения на ОбС – Девин бяха пренасочвани за
провеждане на други мероприятия, като например честване на юбилей на ДГ „Радост“ в с. Гьоврен.
Поставени задачи за следващата година:


Създаване на младежки съвет;



Обновяване на спортна площадка, гр. Девин;

Изготвил: ЗДРАВКО ИВАНОВ
Кмет на община Девин
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