
 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

от 26.01.2023 г. 

 

Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно 

заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. 

Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в 

дневния ред 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 10в, ал. 1, т. 5, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите, чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги и чл. 5, ал. 6 и ал. 7, чл. 12а, ал. 1 и чл. 14, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава мандат на кмета на община Девин, в качеството му на представител на 

общината в Асоциация по Вик на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, за представяне на позицията на 

общината по точките на дневния ред на предстоящото на 07.02.2023 г. (вторник) от 

9,00 ч. извънредно неприсъствено заседание на общото събрание, както следва: 

1. Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при съгласуването на предложения на ВиК оператора проект на 

Допълнително споразумение № 3 към Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги от 10.09.2015 г. и да съгласува така представения проект по 

споразумение и да упълномощи Председателя да подпише допълнителното 

споразумение от името на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. 

II. При невъзможност кметът на община Девин да представи 

мандата/решението за заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Смолян, в срока, посочен в поканата (06.02.2023 г., до 17:30 ч.), Общински съвет – 
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Девин упълномощава г-н Николай Юруков, заместник – кмет на община Девин, за 

представител на община Девин в заседанието и да изрази горепосочената позиция. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

26.01.2023 г., Протокол № 1, т. 1, ДЗО – 4 от 10.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

от 26.01.2023 г. 

 

Кандидатстване на Община Девин с проект за директно предоставяне на 

средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично 

осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и 

устойчивост /Покана 1/ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 60, ал. 1, предложение 2 и ал. 2 от АПК. 

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проект за директно 

предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи 

за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и 

устойчивост /Покана 1/. 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да предприеме всички необходими 

действия за кандидатстване с проект за директно предоставяне на средства по 

процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с 

финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/. 

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

1, предложение 2 и ал. 2 от АПК. 

 

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени 

интереси. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

26.01.2023 г., Протокол № 1, т. 2, ДЗО – 1 от 04.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

от 26.01.2023 г. 

 

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 184 от 24.11.2022 г., 

прието от Общински съвет – Девин, на заседание, проведено на 24.11.2022 г. 

 

На основание чл. 62, ал. 2 във връзка с чл. 74 от Административно 

процесуалния кодекс, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

Решение № 184 от 24.11.2022 г., 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 184 от 

24.11.2022 г. на Общински съвет – Девин, като текстът „Юлиян Емилов Калницки“ да 

се чете „Юлиян Елинов Калницки“  

II. В останалата си част Решение № 184 от 24.11.2022 г. на Общински съвет – 

Девин, остава непроменено. 

III. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури за изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

26.01.2023 г., Протокол № 1, т. 3, ДЗО – 2 от 06.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

от 26.01.2023 г. 

 

Отпускане на средства за Националната дарителска кампания „България 

заслужава!“, за изграждане на 111-метров пилон на Роженските поляни 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие средства в размер на 5000.00 лв. да бъдат предоставени за 

Националната дарителска кампания „България заслужава!“, за изграждане на 111-

метров пилон за българското знаме на Роженските поляни в Родопите. 

2. Средствата по т. 1 да бъдат осигурени от собствени приходи на Община 

Девин и се отразят в бюджета на общината за 2023 г. 

3. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими правни и 

фактически действия по изпълнение на решението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

26.01.2023 г., Протокол № 1, т. 4, ДЗО – 3 от 10.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

от 26.01.2023 г. 

 

Приемане на списък на жилищата от общинския жилищен фонд за 2023 г., 

съгласно разпределението по чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 във връзка с ал. 

1 от Закона за общинската собственост, и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 

жилища – общинска собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Приема списък – Приложение № 1, съдържащ броя, вида и 

местонахождението на жилищата от общинския жилищен фонд за 2023 година, 

разпределени по групи съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), както следва: 

1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; 

2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са 

отчуждени за общински нужди; 

3. ведомствени; 

4. резервни. 

II. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението. 

Неразделна част от решението е Приложение № 1 – списък на броя, вида и 

местонахождението на жилищата от общинския жилищен фонд за 2023 година, 

съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОС. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

26.01.2023 г., Протокол № 1, т. 5, ДЗО – 5 от 10.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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СПИСЪК  

на броя, вида и местонахождението на жилищата от общинския жилищен 

фонд за 2023 година, съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОС 

Вид Брой Местонахождение 

1 2 3 

Жилища за 

настаняване под 

наем на граждани 

с установени 

жилищни нужди 

7 броя 

апартаменти 

гр. Девин, бл. Д-5: ап. 1, ап. 14, ап. 18,  

ап. 33, ап. 35 

гр. Девин, бл. Д–4 ап. 20 

гр. Девин, бл. К-2, ап. 25 

4 броя 

апартаменти 

с. Триград, блок "Подвис": ап. 5, ап. 9, ап. 11 

с. Гьоврен, блок "Светлина": ап. 2 

17 броя стаи гр. Девин, общежитие на ул. "Явор" № 1: 

етаж 1: стая 102, стая 103, стая 106,  

стая 108, стая 109,  стая 112 

етаж 2: стая 201, стая 202,  стая 204, стая 

209, стая 210, стая 212  

етаж 3: стая 301, стая 302, стая 303,  

стая 311, стая 312 

Резервни жилища 3 броя 

апартаменти 

гр. Девин, , бл. Д-5: ап.19 

гр. Девин, бл. Д-3: ап. 40 

с. Триград, блок "Подвис": ап. 8 

13 броя стаи гр. Девин, общежитие на ул. "Явор" № 1: 

етаж 1: стая 101, стая 104, стая 105, стая 110 

етаж 2: стая 207, стая 208,стая 211  

етаж 3: стая 304, стая 305, стая 306, стая 

308, стая 309,  стая  310 

Ведомствени 

жилища 

1 брой 

апартамент 

гр. Девин, блок "Здравец": ап. 8 

1 брой стая гр. Девин, общежитие на ул. "Явор" № 1: 

етаж 1: стая 111 

16  броя 

апартаменти 

гр. Девин, ул. "Опълченска" - временни 

сглобяеми жилищни постройки: 

 

Къща № 1; Къща № 2; Къща № 3; Къща № 4 - 

всяка от къщите се състои от 4 броя 

апартаменти 

1 2 3 
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Жилища за 

продажба, замяна 

и обезщетяване на 

бивши 

собственици, 

чиито имоти са 

отчуждени за 

общински нужди 

0 няма 

 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

от 26.01.2023 г. 

 

Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд – 

поземлен имот с идентификатор 44848.1.688 и поземлен имот с 

идентификатор 44848.7.274, находящи се в землището на с. Лясково, община 

Девин, област Смолян 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 24а, ал. 6, т. 2 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за отдаване под наем на Румен Богданов Башев, с постоянен 

адрес: с. Лясково, община Девин, област Смолян, на земеделски земи, частна 

общинска собственост, както следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор № 44848.1.688 (четиридесет и четири 

хиляди осемстотин четиридесет и осем точка едно точка шестстотин осемдесет и осем) 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лясково, община Девин, 

област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-676/25.09.2019 г. на изпълнителния 

директор на АГКК, находящ се в землището на с. Лясково, община Девин, област 

Смолян, местността „Ляскоскире“, с площ 2 742 (две хиляди седемстотин 

четиридесет и две) кв. м., 10-та категория, частна общинска собственост. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. 

Граници и съседи на имота с идентификатори: 44848.1.668, 44848.1.682, 

44848.1.689, 44848.1.396, 44848.1.681. 

2. Поземлен имот с идентификатор № 44848.7.274 (четиридесет и четири 

хиляди осемстотин четиридесет и осем точка седем точка двеста седемдесет и четири) 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лясково, община Девин, 

област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-676/25.09.2019 г. на изпълнителния 

директор на АГКК, находящ се в землището на с. Лясково, община  Девин, област 

Смолян, местността „Стоянови нивища“, с площ 7 893 (седем хиляди осемстотин 

деветдесет и три) кв. м, 10-та категория. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Граници и съседи на имота с 

идентификатори: 44848.7.258, 44848.7.269, 44848.7.358, 44848.7.313, 44848.7.267. 
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II. Определя годишна наемна цена за ползване на земеделските земи, съгласно 

експертни пазарни оценки от лицензиран оценител, общо за заявените имоти от 

общински поземлен фонд, в размер на 780,84 лв. (седемстотин и осемдесет лева и 

осемдесет и четири стотинки), изчислена от сбора на наемните вноски на двата имота, 

както следва: 

1. За поземлен имот с идентификатор 44848.1.688 – 179,16 лв. (сто 

седемдесет и девет лева и шестнадесет стотинки) годишен наем. 

2. За поземлен имот с идентификатор 44848.7.274 – 601,68 лв. (шестстотин и 

един лева и шестдесет и осем стотинки) годишен наем. 

III. Упълномощава кмета на община Девин да сключи договор за наем на 

земеделски земи с Румен Богданов Башев, за срок от 10 (десет) години. 

IV. Определя 30% от средствата придобити от наем да се използват за 

изпълнение на дейности от местно значение в с. Лясково, община Девин, област 

Смолян. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

26.01.2023 г., Протокол № 1, т. 6, ДЗО – 7 от 17.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

от 26.01.2023 г. 

 

Кандидатстване на община Девин с проектно предложение „Модернизация на 

образователната среда в Средно училище „Христо Ботев“ град Девин“ по 

Механизма за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-

1.007 „Модернизация на образователна среда“ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласието си община Девин да кандидатства за финансиране на 

проект „Модернизация на образователната среда в Средно училище „Христо 

Ботев“ град Девин” по Механизма за възстановяване и устойчивост, процедура чрез 

подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за изпълнение на 

инвестиция. 

2. Декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и 

че съответната образователна институция – Средно училище „Христо Ботев“, гр. 

Девин ще продължи да функционира като такава, както и че няма да бъде закрита за 

период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател - 

Община Девин. 

3. Дава съгласие за осигуряване на необходимите средства, в случай на 

разходи, които не се финансират по процедурата. 

4. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички необходими правни и 

фактически действия за подготовка и подаване на проектно предложение 

„Модернизация на образователната среда в Средно училище „Христо Ботев“ 

град Девин”. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

26.01.2023 г., Протокол № 1, т. 7, ДЗО – 8 от 18.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

от 26.01.2023 г. 

 

Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за 

материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение 

№ 24/09.03.2017 г. за периода 01.11.2022 г. до 30.11.2022 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема сведение, предоставените от Управителя на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД гр. 

Девин в изпълнение на Решение № 24 от 09.03.2017 г. на ОбС Девин, финансови 

справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 0011..1111..22002222  гг..  ддоо  

3300..1111..22002222  гг..  

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

26.01.2023 г., Протокол № 1, т. 8, ДЗО – 9 от 19.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



ЗЗЛД









ЗЗЛД









ЗЗЛД

ЗЗЛД



ЗЗЛД



ЗЗЛД



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 9 

от 26.01.2023 г. 

 

Приемане план-график за заседанията на Общински съвет – Девин за 

първото полугодие на 2023 година 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема План-график за заседанията на Общински съвет – Девин за първото 

полугодие на 2023 г., съгласно Приложение № 1. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

26.01.2023 г., Протокол № 1, т. 9, ДЗО – 10 от 19.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение към Решение № 9 от 26.01.2023 г. 

 

 
(1) 

 

 

План на заседанията на Общински съвет – Девин за  

първото полугодие на 2023 година 

 

м. Януари: 

 

1. Отчет на Общински съвет Девин за 2022 година. 

2. Приемане план-график за заседанията на Общински съвет – Девин за 

първото полугодие на 2023 година. 

3. Приемане на Списък на жилищата от общинския жилищен фонд за 2023 

година. 

4. Приемане месечни финансови справки – разшифровки за разходите за 

материали и външни услуги на „МБАЛ - ДЕВИН” ЕАД.  

5. Текущи докладни записки свързани с дейността на общината. 

 

м. Февруари: 

 

1. Отчет за Програма за управление на община Девин 2019 - 2023 година 

за 2022 г.  

2. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално 

ползване съгласно чл. 37 „и” от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи.  

3. Отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от 

управлението по видове и категории за 2022 година. 

4. Приемане програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост на община Девин за 2023 година  

5. Приемане на календар за предвидените културни събития и прояви в 

община Девин за 2023 година. 

6. Отчет за изпълнението на план-сметката за дейностите, свързани с 

туризма в Община Девин за 2022 г. и Приемането на такъв за 2023 година. 

7. Отчет за Общински спортен календар на община Девин 2022 г. и 

приемането на такъв за 2023 година. 

8. Разглеждане и приемане на бюджета на община Девин за 2023 година. 

9. Приемане месечни финансови справки – разшифровки за разходите за 

материали и външни услуги на „МБАЛ - ДЕВИН” ЕАД.  

10. Текущи докладни записки свързани с дейността на общината. 

 

м. Март: 



Приложение към Решение № 9 от 26.01.2023 г. 

 

 
(2) 

 

 

1. Разглеждане отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – 

Девин за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.  

2. Отчет на годишната програма за читалищната дейност за 2022 г. и 

Приемане на Програма за развитието на читалищната дейност в Община Девин за 

2023 година. 

3. Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим 

финансов одит на „МБАЛ - Девин” ЕАД гр. Девин. 

4. Отчет за „Дългосрочна и краткосрочна програма на Община Девин за 

насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за 

2022 г.” 

5. Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девин 2023 - 2026 г.” 

6. Отчет за Програмата за енергийната ефективност на община Девин 

2019 - 2024 г. за 2022 година. 

7. Годишен доклад за наблюдение за изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Девин за 2022 година. 

8. Отчет за Програмата за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Девин 2020 - 2022 г. за 2022 

година. 

9. Приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Девин за периода 2023 - 2025 

г.  

10. Отчет за Общински план за младежта за 2022 г. и приемането на такъв 

за 2023 година. 

11. Отчет за изпълнение на дейностите заложени в общинската програма 

за управление на отпадъците на територията на община Девин 2017 - 2020 г. за 

2022 година. 

12. Разглеждане информация за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ 

за 2022 година. 

13. Годишен доклад за дейността на ОП „БКС – Девин” за 2022 година. 

11. Приемане месечни финансови справки – разшифровки за разходите за 

материали и външни услуги на „МБАЛ - ДЕВИН” ЕАД.  

12. Текущи докладни записки свързани с дейността на общината. 

 

м. Април: 

 



Приложение към Решение № 9 от 26.01.2023 г. 

 

 
(3) 

 

1. Обсъждане структурата на училищата, обслужващите звена и детските 

градини в община Девин през 2022/2023 учебна година. 

2. Отчет за изпълнението на Годишна план - програмата за развитието на 

социалните услуги в община Девин за 2022 г.  

3. Отчет за дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – 

ОДК - Девин за 2022 година. 

4. Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа - гр. Девин за 

2022 година. 

5. Разглеждане на Отчет - Анализ за извършената работа и резултатите на 

РУ - Девин през 2022 г. в борбата срещу престъпността, охраната на обществения 

ред и безопасността на движението. 

6. Разглеждане работата на Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението” /РСПБЗН/ за 2022 година. 

7. Отчет за изпълнение на План за действие на община Девин за 

изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна 

на ромите ситуация за 2022 година. 

8. Приемане месечни финансови справки – разшифровки за разходите за 

материали и външни услуги на „МБАЛ - ДЕВИН” ЕАД.  

9. Текущи докладни записки свързани с дейността на общината. 

 

м. Май: 

 

1. Одобряване на заверения от регистриран одитор годишен финансов 

отчет на „МБАЛ - Девин” гр. Девин.  

2. Приемане месечни финансови справки – разшифровки за разходите за 

материали и външни услуги на „МБАЛ - ДЕВИН” ЕАД.  

3. Текущи докладни записки свързани с дейността на общината. 

 

м. Юни: 

 

1. Допълнения към годишната програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост. 

2. Приемане план на заседанията на Общински съвет – Девин за второто 

полугодие на 2023 година. 

3. Приемане месечни финансови справки – разшифровки за разходите за 

материали и външни услуги на „МБАЛ - ДЕВИН” ЕАД.  

4. Текущи докладни записки свързани с дейността на общината. 

 

 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

от 26.01.2023 г. 

 

Приемане отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 2022 

година 

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 109 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Отчета за работата на Общински съвет Девин и неговите комисии за 

2022 г., съгласно Приложение № 1. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

26.01.2023 г., Протокол № 1, т. 10, ДЗО – 11 от 19.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение към Решение № 10 от 26.01.2023 г. 

 

 

 

ОТ Ч Е Т 
за дейността на Общински съвет Девин и неговите комисии  

за 2022 година 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Общински съвет Девин е орган на местното самоуправление на територията на община 

Девин. Той е колективно действащ орган с обща компетентност и осъществява своите 

правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за 

местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), действащото законодателство и на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация.  

 

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 109 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация за 2022 г. 

Съдържа информация за проведените заседанията на Общински съвет Девин и 

постоянните комисии, присъствия и отсъствия на съветници от проведени заседания, 

проблеми, касаещи усъвършенстване на управлението на местно ниво и приетите решения и 

актове от обществено значение. Информацията се предоставя за сведение на общинските 

съветници от Общински съвет - Девин, Кмета на община Девин, Общинската администрация 

и гражданите на Община Девин.  

В своята си дейност Общински съвет Девин се ръководи от следните принципи на: 

 Законност 

 Гарантиране и закриляне интересите на жителите на общината 

 Самостоятелност при вземането на решения 

 Публичност при работата на общинския съвет 

Приоритетите в работата на общински съвет Девин през изминалата година са много, 

предвид амбицията ни, заедно с изпълнителната власт, да развиваме всички местни политики 

в полза на хората: разумно управление на общинските финанси и общинската собственост; 

наличните ресурси да бъдат ефективно планирани и законосъобразно изразходвани за 

обществено значими приоритети; подобряване на общинската инфраструктура; насърчаване 

на образованието като най важна инвестиция за дългосрочния растеж и подобряване живота 

на хората; развитие в сферата на културата, спорта и туризма като основен двигател на 

социално икономически промени в общината; развиване на социални и здравни услуги, 
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адаптиращи се към конкретни нужди и възможности на местните общности, осигуряващи 

равен достъп и непрекъснато подобряващи своето качество. 

 

Дневният ред, датата, часа и мястото на провеждане на редовните заседания на 

Общински съвет се обявяват на Интернет страницата на община Девин, секция Общински 

съвет и на информационните табла на входа на общината и ул. „Освобождение” седем дни 

преди провеждането им. Всички материали се изпращат по електронен път на общинските 

съветници и заинтересованите лица. Гражданите, който желаят да се запознаят с 

материалите, които ще се разглеждат на предстоящите заседания на Общински съвет Девин 

могат да получат информация на линка: https://www.devin.bg/files/dnevenred/. В 

дневния ред на заседанията се включва точка - „Изказвания, питания, становища и 

предложения на граждани”, в която гражданите могат да отправят своите въпроси към 

общинските съветници и кмета на общината и да споделят вижданията си по разискваните 

въпроси. 

  За 2022 г. са свикани 19 бр. заседания, като 11 бр. редовни и 8 бр. извънредни. 

В изпълнение на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, всички решения на Общински съвет Девин 

се изпращат на Кмета на Община Девин и на Областния управител на област Смолян в 7 

дневен срок от приемането им, както и на Районна прокуратура - Смолян предвид 

правомощията и по осъществяване на обществен надзор за законност на административните 

актове. Решенията заедно с приложенията към тях се обявяват на интернет страница на 

Общински съвет - Девин, секция Общински съвет, като така се спазват изискванията на чл. 

22, ал. 2 от ЗМСМА за разгласяване на населението на общината на актовете на общинския 

съвет.  

Основен приоритет във работата през изминалата година продължи да бъде 

приемането на законосъобразни решения, които да са основа за добрата работа на 

общинската администрация. Така също осъществяване на пълноценен диалог с кмета на 

общината и с кметовете на кметства, водещ до реални резултати за гражданите на общината. 

На следващо място е стремежът ни към добро взаимодействие между групите общински 

съветници и постигане на консенсус при вземане на решенията. Доказателство за това е 

фактът, че почти всички решения се вземат с пълно мнозинство. 

Работата по време на заседанията протича в конструктивен дух, наложен е делови 

тон, колегиални отношения и поведения на целия състав на общинския съвет. Стигнахме до 

извода, че добрия тон и добрите взаимоотношения между общински съвет и кмета на 

общината са залог за по добро настояще и бъдеще на общината.  

 

През отчетният период в деловодството на общинския съвет са постъпили за 

обсъждане 228 броя докладни записки: 

- от кмета на общината – 192; 

https://www.devin.bg/files/dnevenred/
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- от председателя на Общинския съвет – 31; 

- от ПК „ЗСПЕ“ – 1; 

- от общински съветници – 4; 

 

Докладните записки, от който по голямата част са обсъдени в постоянните комисии и 

са трансформирани като актове на общинския съвет описани както следва и представени в 

Диаграма 1. 

 

 

Диаграма 1: Внесени докладни записки за 2022 година 

 

Броят на взетите решения от Общински съвет Девин за 2022 година са: - 216 бр., 

засягащи различните сфери от живота на общината. Разпределеното на проведените 

заседания прави средно по 20 решения на заседание за целия период. Разпределението по 

месеци е представено на Диаграма 2. 
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Диаграма 2. Брой взети решения на Общински съвет Девин  

за 2022 година по месеци 

 

През отчетният период са изменени - 10 /десет/ и върнати за ново обсъждане от 

Областен управител на област Смолян - 6 /шест/ решения. 

Обсъдени бяха въпроси, свързани с бюджета, финансите, общинската собственост, 

въпроси свързани с териториално - селищното устройство и околната среда, образованието 

и културата, социалната дейност, здравеопазването, транспорта и други. 

 

По-конкретните решения на Общински съвет Девин за 2022 г. свързани с обществено 

значими въпроси са: 

 

1. Приемане план-график за заседанията на Общински съвет – Девин за първото 

полугодие на 2022 година. 

2.  Приемане на Годишен отчет на кмета на община Девин за изпълнението на 

„Програмата за управление на община Девин за мандат 2019 - 2023 г.” за 2022 г. 

3. Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за 

индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 

на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2022/2023 г. 

4. Приемане Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост за 2022 година на Община Девин. 

5. Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по Наредба № 4 от 

08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти 

– държавна и общинска собственост, издадена от министъра на младежта и спорта, обн., ДВ, 

бр. 55 от 12.07.2019 г., в сила от 12.07.2019 г. 

6. Структура на образователните институции на територията на Община Девин 

през 2022/2023 учебна година. 
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7. Календар за предвидените културни събития и прояви в община Девин през 

2022 година. 

8. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Девин. 

9. Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в община Девин 

през 2021 г., в това число на план-сметка на дейностите за развитие на туризма в община 

Девен за 2021 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в община Девин през 

2022 г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за развитие на туризма през 2022 г. 

10. Приемане на бюджета на община Девин за 2022 година. 

11. Даване на съгласие на „МБАЛ Девин” ЕАД да изпълни допълнителни дейности 

по Проект  „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ 

относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” 

- Предоставен е компютърен томограф (скенер) на стойност 240 000 euro. 

12. Изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от м. юли 

2021 г. до м. декември 2021 г. 

13. Приемане на Решение за разходване на средствата по чл. 60 и чл. 64 от Закона 

за управление на отпадъците за 2022 година 

14. Определяне на представител на Община Девин в областната комисия за 

изработване на областна здравна карта. 

15. Определяне на представител на Община Девин в областната комисия за 

изработване на областна аптечна карта. 

16. Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно 

заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян и определяне на позицията и мандата 

по решенията, посочени в дневния ред. 

17. Даване на съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване 

под наем на реални части от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020, гр. Девин, ул. 

„Родопи“, представляващ публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, за 

поставяне назарядна колонка за електрически превозни средства, съгласно схема, одобрена 

от главния архитект на община Девин. 

18. Разглеждане на Годишния финансов отчет на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2021 г. и 

назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на „МБАЛ 

ДЕВИН” ЕАД за 2022 г. 

19. Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по Процедура за 

подбор на проекти BG14MFOP001-4.114 - МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“ Мярка 7.1 

„Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, 

в полза на малки рибарски общности“ на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 и 

МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин – Доспат“. 

20. Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект BG05M9OP001-

6.002-0144 „Патронажна грижа + в община Девин“ по процедура чрез директно 
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грежа 

+“ Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-

0144-C01. 

Благодарение на тази услуга потребителите получат качествена и адекватна на 

нуждите им патронажна грижа чрез обучен екип от медицински специалист, психолог, 

социален работник и домашни помощници. 

21. Предложение за включване на част от Детска градина „Радост“, с. Гьоврен - 

филиал с. Триград, община Девин в Списък със защитените детски градини. 

22. Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране 

изготвянето на технически инвестиционни проекти. 

23. Приемане на общински план за действие в изпълнение на Стратегия на област 

Смолян за равенство, приобщаване и участие на ромите (2022-2023 г.) 

24. Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2022 година. 

25. Промяна на броя на потребителите на социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“, считано от 01.10.2022 година. 

Тя е насочена към най уязвимите групи от населението и обхваща лица в невъзможно 

за самообслужване. Асистентите осигуряват подкрепа и помощ в домашна среда и извън нея 

при изпълнение на ежедневни и домашни дейности, в зависимост от личните им нужди. 

26. Одобряване проект за ПУП-ПР за централна част на кв. Настан, попадащ в кв. 

120 и кв. 121 по плана на град Девин, кв. Настан. 

27. Структура на училищата в Община Девин през 2022/2023 учебна година и 

формиране на паралелки под норматива на Приложение 7 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на 

дофинансиране на училищата. 

28. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и 

основно материално подпомагане 2021-2027, „Топъл обяд“ и определяне на дейността по 

предоставяне на топъл обяд като местна дейност. 

29. Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по процедура за 

подбор на проекти BG14MFOP001-4.115 Мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската 

територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на 

крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното  и културно 

наследство“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 и МИРГ „Високи Западни 

Родопи: Батак – Девин – Доспат“. 

30. Бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2023-2025 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

31. Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2022 година 

32. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Девин“ 
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33. Определяне правомощията на представителя на Община Девин в извънредно 

Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян. 

34. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Девин с проектно 

предложение по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“. 

35. Кандидатстване на община Девин с проектно предложение пред Държавен 

Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

36. Кандидатстване на община Девин с проектно предложение пред Държавен 

Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения №BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. 

37. Одобряване на проект на споразумение за извършване на основен ремонт на 

покрива на сграда с идентификатор 20465.502.293.4 и за изграждане на фотоволтаична 

инсталация върху същия. 

38. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Девин с проектно 

предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021-2027. 

39. Одобряване на Общ устройствен план на община Девин. 

40. Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Патронажна 

грижа +”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0144-C01 от 01.06.2021 г. 

41. Одобряване на Доклад за последваща оценка за изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. 

42. Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по процедура чрез 

директно предоставяне безвъзмездната финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване 

на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. 

43. Връчване на Почетен знак с лента на удостоените със званието „Почетен 

гражданин на град Девин“. 

44. Вътрешни компенсирани промени в план – сметката за разходите по 

събирането, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година. 
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45. Даване съгласие за обявяване на процедура по реда на Глава двадесет и пета 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнители на автобусни линии по 

три обособени позиции от общинската, областната и републиканската транспортна схема за 

обществен превоз на пътници. 

46. Приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Девин за 

2021 – 2028 г. и Приемане на програма за управление на отпадъците на територията на 

община Девин 2021 г. – 2028 г. 

47. Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2022 година. 

48. Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за 

материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 

24/09.03.2017 г.  

 

Разпределението по теми на всичките 216 приети решения е представено в Диаграма 

3 за 2022 г. 

Видно от диаграмата най-голям относителен дял от приетите решения има 

разпореждането с общинската собственост и териториално и селищно устройство следвани 

от други решения свързани с дейността на общината, бюджета и др. 

 

 
Диаграма 3: Разпределение по теми 
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Присъствието на общинските съветници на заседанията на Общински съвет Девин 

както и на постоянните комисии за отчетния период е:  

 при 19 /деветнадесет/ заседания на общински съвет е 94,2% 

 при 42 /четиридесет и две/ заседания на ПК е 91,6% като: 

 ПК „УТОССГС” - 94,50% 

 ПК „ОМДСТК” - 95,30% 

 ПК „ЗСПЕ” - 88,00% 

 ПК „БФЕФП” - 90,00% 

 ОБЩА КОМИСИЯ - 90,2% 

Санкционирани са общинските съветници отсъствали от заседания на общинския съвет и от 

постоянните комисии на основания чл. 42 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. Общия размер на санкциите за 2022 година е 10 037,04 лева. 

Общински съвет Девин осигурява възможност за участие на гражданите в 

заседанията на съвета и на постоянните комисии, които са открити. В дух на прозрачност в  

работата на общинския съвет всички заседания се излъчват онлайн в сайта на Община 

Девин, секция Общински съвет към съответния линк: http://79.124.20.10:8000/stream.  

 

През отчетния период в деловодството на Общински съвет Девин са постъпили за 

обсъждане,  

 за 2022 г. - 260 броя преписки, във връзка с дейността на общинския съвет. 

 

Образувани са 43 административни преписки от Районна прокуратура за проверка на 

законността на приетите Решения на Общински съвет Девин. 

Съгласно чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, редовно се 

провежда Председателски съвет, като консултативен орган по програмата и дневния ред на 

предстоящи заседания на Общински съвет Девин и по други въпроси от неговата дейност. За 

отчетния период са проведени 3 заседания.  

Прокуратурата по всеместно проверява наредбите и правилниците на общинските 

съвети. Една от тези проверки касаеше казуса дали трябва да съществува Председателски 

съвет като ръководен орган на местния парламент. „На много места в страната на тези 

председателски съвети са вменени повече функции от допустимите в закона и се препоръчва 

промяна на въпросната структура.“ 

С Решение № 70 от 22.03.2022 г. на Административен съд Смолян се отменят 

разпоредбите на чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в 

частта «Председателски съвет». 

http://79.124.20.10:8000/stream
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На основание чл. 47 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет 

се създадоха постоянни комисии: 

1. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” (ПК „БФЕФП”); 

2. ПК „Устройство на територията. Общинска собственост. Селско и горско 

стопанство” (ПК „УТОССГС”);  

3. ПК „Образование, младежки дейности, спорт,туризъм, кулрура” (ПК 

„ОМДСТК”);  

4. ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” (ПК „ЗСПЕ”);  

5. ПК „Противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси” (ПК „ПКПУКИ”)  

Работата на всички комисии през отчетния период е добра. Направиха се 

конструктивни предложения по внесените за разглеждане в общински съвет предложения и 

други материали, като комисиите изготвиха становища и препоръки по тях. Във връзка с 

работата на комисиите, държа да подчертая добро взаимодействие с общинска 

администрация и нейното ръководство относно задаваните въпроси и получаването на 

отговори от тяхна страна. Всички комисии заседаваха преди всяко редовно заседание. На 

заседанията се разглеждаха предвидените докладни записки към дневния ред и се 

формираха компетентни становища по въпросите.  

Извършва се текущ и последваш контрол върху изпълнението на приетите от 

общинския съвет актове. 

Общият брой на проведените заседания на постоянните комисии:  

 за 2022 г. е 42 бр. с приети становища са 389 бр. 

Сравнителната характеристика по постоянни комисии и брой приети становища за периода 

е представена на Диаграма 4 паралелно с броя на проведените заседания на постоянните 

комисии. От гледна точка на брой заседания най-многобройни са заседанията на ПК „ЗСПЕ”, 

а от гледна точка на натовареност най-натоварена е ПК „УТОССГС” поради постъпването на 

докладни записки най-вече касаещи устройство на територията и управлението на 

общинската собственост. На заседание ПК „ЗСПЕ” са разгледани 21 молби за еднократна 

финансова помощ и са отпуснати 20 в размер на 8 500,00 лв. и две с Решение на Общински 

съвет – 1 800,00 лв. 

Отпусната е и еднократна финансова помощ във връзка с бедственото положение на 

засегнатите от проливен дъжд, придружен с буреносен вятър на територията на Община 

Девин на 35 засегнати лица в размер на 8 900,00 лв. 

Общински съветници участваха в дарителска кампания с лични средства за 

подпомагане на община Карлово в полза на пострадалите жители от наводнението в размер 

на 1 450,00 лв. 
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Общинските съветници от групата на Местна коалиция БСП за България (Движение 

за права и свободи, БСП за България) продължиха традицията си и през 2022 година за 

даряване на част от възнагражденията си за хора в нужда. През същата са дарени 6 848,83 

лв., които са предоставени:  

- две помощи по 1 500,00 лв. на деца; 

- 1 450,00 лв. на община Девин за подпомагане на засегнатите от проливен дъжд, 

придружен с буреносен вятър на територията на Община Девин; 

- Освен това са подпомогнати 11 лица с парични средства и 10 лица с хранителни 

продукти. Същите са в затруднено материално положение. 

 

 
Диаграма 4. Проведени заседания и приети становища от постоянните 

комисии за 2022 година.  

 

Цялостната дейност на постоянните комисии към общински съвет - Девин е прозрачна 

и открита за гражданите: 

 датата, часа и мястото на провеждане на заседанията на постоянните комисии 

към Общински съвет се обявяват на Интернет страницата на община Девин - секция 

Общински съвет и на информационните табла на входа на общината и ул. „Освобождение”.  

 гражданите могат да участват в заседание на ПК, да се изказват по въпроси, 

които са включени в дневния ред на комисията, съгласно чл. 56, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация. 

 

Съществена част от усилията на един законодателен орган, какъвто е и Общински 

съвет-Девин, са насочени и към непрекъснатото актуализиране на основните нормативни 

ПК "БФЕФП"
ПК "УТОССГС"

ПК "ЗСПЕ"
ПК "ОМДСТК"

ПК "ОБЩО 
ЗАСЕДАНИЕ"

8
10

11
8

5

96

148

75

35
35

заседания становища
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актове и приемането на нови такива. Необходимо е отново да отбележа, че във връзка с 

направени промени в актове от по-висока степен, има текстове от действащата общинска 

нормативна уредба (наредби, правилници и др.), които продължават да не са актуализирани, 

влизат в противоречие с текстове от закона, затова е наложително те да се преразгледат 

основно и приведат в съответствие с чл. 15, ал. 1 от ЗНА, според който „Нормативният акт 

трябва да съответства на конституцията и другите нормативни актове от по-висока степен”.  

В канцеларията на общински съвет са постъпили писма от Областен управител на 

област Смолян за допълнения и коригиране на някои от решенията приети от общинския 

съвет. 

Административното обслужване на дейността на общински съвет и неговото 

техническо подпомагане се осъществява от Звеното, създадено по смисъла на чл. 29 „а” от 

ЗМСМА. Служителите на звеното работят по организацията по провеждане на заседанията на 

комисиите и на сесиите, изработват решенията и протоколите от тяхната работа, в срок 

предоставят материалите на общинските съветници, публикуват решенията по определен 

ред, подпомагат осъществяването на добре координирано взаимодействие между общински 

съвет и общинска администрация.  

 

В качеството ми на Председател на Общински съвет - Девин се старая да запазя 

добрия тон във взаимоотношенията си с всички, с цел осигуряване на ефективна организация 

на работа на общински съвет и общинските съветници и взаимодействието им с общинска 

администрация, структурите на гражданското общество и гражданите от общината, за 

осъществяване на добро местно самоуправление.  

 

Уважаеми съграждани,  

Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет. Той има за цел 

да осведоми освен общинските съветници така и жителите на Община Девин, за работата на 

избрания от тях Общински съвет и да им помогне при формиране на преценката им за него. 

Изминалият период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното 

до сега и приноса му в общия обем от работата за подобряване на местното самоуправление 

и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия на всички ни за 

постигане на по-добри резултати в цялостната работа на Общинския съвет.  

Уважаеми колеги, време и да разберем философията на парламентаризма. Общинския съвет 

не е просто политика, право, финанси, математика и така нататък. Разрезът е по дълбок и 

той е заложен в изначалната идея – ние би трябвало да сме гласът на обществото и на всяко 

отклонение трябва да реагираме. Затова на някой колеги им се струва, че не можем да 

влияем на процеси, за които не сме институционално отговорни, но те виждат втория пласт, 

че с нашето „ДА“ или „НЕ“ фактически акцентираме върху проблема и той вече има много 

пътища за решаване.  
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Искам да благодаря на всички за доверието и подкрепата, за разбирането и 

съдействието, за мъдростта и отговорността, която давате за доброто на общината. И учейки 

се от опита и традициите на нашите предшественици желая да продължим започнатото и да 

работим за утвърждаване на приемствеността като отличителен белег на европейското 

поведение и общуване, към което се стремим. 

Отново искам да се обърна към оная част от гражданите на Община Девин и да изразя 

своята благодарност за активното им участие при решаването на обществено значими 

проблеми и се надявам да бъдат все така активни като поставят своевременно всеки един 

проблем, касаеш настоящето и бъдещето на всички нас като жители и стопани на тази 

община. 

Все още се надявам, че в следващите месеци ще успеем да провокираме интерес и 

към онези наши съграждани, които до настоящия момент не са проявили интерес за участие 

в местното самоуправление. 

Обръщам се към тях: 

Мили съграждани, Местното самоуправление е най близката до хората публична 

власт.  

Според много хора ролята ни на граждани се изчерпва с това да дадем гласа си при 

избора на кметове и общински съветници, които да управляват от наше име. 

Гражданското участие означава да бъдем активни в разрешаването на проблеми от 

обществено значение. За да го направим, трябва да инвестираме част от своето време, 

познание и други ресурси. Обикновеното критикуване „на маса” или недоволството в 

социалните мрежи не са гражданско участие, защото, дори и да включват ясно изразени 

позиции, тези действия рядко водят до това да обединим усилията си с някого и да променим 

нещо на практика в публичната среда.  

Гражданите могат да участват по разнообразен начин в местното самоуправление - 

регламентирано в българското законодателство. В демократичните държави публичната 

власт произтича от народа. Ето защо, мили съграждани, когато местната власт консултира 

публичните политики със съгражданите, силно се увеличават шансовете да вземе по 

адекватни решения, отговарящи по добре на обществения интерес. 

Изразявам увереност, че и в останалата част от мандат 2019 - 2023 г., ще продължим 

да работим заедно, отговорно, конструктивно и градивно в служба на жителите на общината 

и ще прилагаме добри политики за развитието на нашата община. 

 

 

 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

от 26.01.2023 г. 

 

Допълване на Решение № 204 от 23.12.2022 г. на Общински съвет Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал. 7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 79 от 

Административнопроцесуален кодекс, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 204 от 23.12.2022 година на Общински съвет – Девин, 

като определя 30 % от средствата придобити от наема да се използват за изпълнение 

на дейностите от местно значение в с. Триград, община Девин, област Смолян. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

26.01.2023 г., Протокол № 1, т. 11, ДЗО – 12 от 23.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 12 

от 26.01.2023 г. 

 

Допълване на Решение № 211 от 23.12.2022 г. на Общински съвет Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 9, изречение второ, чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл. 4, ал. 3 чл. 43, ал. 1 и чл. 44, ал. 4 от Наредба № 

2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Девин, чл. 9, ал. 1 от Закона за наследството и чл. 79 от 

Административнопроцесуален кодекс, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 211 от 23.12.2022 година на Общински съвет - Девин като 

посочва валидно правно основание, а именно чл. 9, ал. 1 от Закона за наследството. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

26.01.2023 г., Протокол № 1, т. 12, ДЗО – 13 от 24.01.2023 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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