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Приложение 1 

СПРАВКА 

ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2005-2011 Г. НА ОБЩИНА ДЕВИН 

№ по 

ред 

Име на проект в процес на 

изпълнение или приключил 

през периода 2007 – 2011 г. 

Териториален 

обхват 

Период на 

изпълнение 

(година) 

Обща 

стойност 

Източник на средства 

–  програма, фонд, 

бюджет             

(собствен финансов 

принос в %) 

Количествено измерими 

резултати от проекта – брой 

облагодетелствано население, 

брой обучени лица, км. 

ремонтиран път, кв.м. 

ремонтирани сгради, Kw/h 

икономия на енергия и др. 

Статус на проекта – 

приключен, в 

процес на 

изпълнение 

Съответствие с 

Общинския план  за 

развитие на Девин – 

Приоритет, Цел, Мярка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реконструкция на вътрешно градска 

улична мрежа гр. Девин 

 

Ул.Васил Левски, 

Ул.Дружба, 

ул.Катя Ванчева, 

ул.Александър 

Костов, ул.Първи 
май, ул.Оборище, 

ул.Петко войвода, 

ул.Рила, 

ул.Юндола, 

ул.Спартак, 

ул.Шипка, 

ул.Опълченска, 

ул.Младежка, 
ул.Младост, 

ул.Балкан, 

ул.Бузлуджа  

2007-2008-2009 

година 

2 193 435 МРРБ Обща дължина 3145 метра приключен Приоритет:развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Благоустрояване на 

населените 

места;Мярка:Реконструкция 

на улици 

 

 

2. „Рехабилитация и изграждане на 
улиците в населените места на 

Община Девин” 

Ул.Балкан, 
ул.Бузлуджа, 

ул.Гордю войвода, 

ул.Горица, 

ул.Явор, 

ул.Гребенец, 

ул.Родопи, 

ул.Детелина, 
ул.Опълченска, 

ул.Техеран, 

ул.Въча, ул.Пирин, 

ул.Стара планина, 

2007-2008-2009-
2010 год. 

1 995 000 Заемни средства Обща дължина 8615 метра приключил Приоритет:развитие и 
модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Благоустрояване на 

населените 

места;Мярка:Реконструкция 

на улици 

 



 

2 

 

ул.Люляк, 
ул.Младежка, 

ул.Иглика, 

ул.Лиляна 

Димитрова, ул. в 

с.Лясково, ул. в 

с.Осиково, ул. в 

с.Стоманово, ул. в 
с.Селча, ул. в 

с.Брезе, ул. в 

с.Кестен, ул. в 

с.Жребево. 

 

3. „Укрепителни съоръжения и 

реконструкция на водопроводна и 

канализационна мрежа на 

ул.”Въстаник” и ул.”Кокиче” 

Ул.Въстаник и 

ул.Кокиче 

2007-2008-2009 

год. 

2 160 569 МРРБ Обща дължина 670 метра приключил Приоритет: Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Развитие на 

водостопанската система; 

Мярка:Изграждане, 

разширяване и реконструкция 
на водопроводни и 

канализационни мрежи 

4. „Местен път Девин Фотиново” 

участък местност Лисичево – Нова 

махала от км 0+000 до км 8+658” 

 

Алтернативен - 
местен път Девин 

Фотиново 

2007-2008 год. 9 049 105 МС – Междуведомствената 
комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Дължина 8 658 метра приключил Приоритет:развитие и 
модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел: подобряване на 

транспортната инфраструктура 

в Общината 

места;Мярка:изграждане, 

реконструкция и модернизация 

на пътищата 

5. „Главен събирателен колектор гр. 

Девин” 

Гр. Девин 2006 -2007 год. 3 975 402 Министерство на финансите Дължина 874 метра  приключил Приоритет: развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 
условия за растеж и заетост; 

Цел:Подобряване на 

екологичната обстановка, 

запазване на екологичното 

равновесие и съхраняване на 

биоразнообразието; 

Мярка:Изграждане на 

канализационни мрежи, главни 
събирателни колектори и 

пречиствателни съоръжения 

6. “Водопровод висока зона с. С. Михалково 2006 год. 194 947 Социално-инвестиционен Дължина 1459 метра приключил Приоритет: развитие и 
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Михалково” фонд модернизация на 
инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Подобряване на 

екологичната обстановка, 

запазване на екологичното 

равновесие и съхраняване на 

биоразнообразието; 
Мярка:Изграждане на 

канализационни мрежи, главни 

събирателни колектори и 

пречиствателни съоръжения 

7. „Почистване на речното корито - І 

етап” 

 

Гр. Девин 2006 год. 62 599 ПУДООС Дължина 1000 метра приключил Приоритет: развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Подобряване на 

екологичната обстановка, 

запазване на екологичното 

равновесие и съхраняване на 
биоразнообразието; 

 

8. „Почистване на речното корито - ІІ 

етап” 

 

Гр. Девин 2009 год. 191 463 ПУДООС Дължина 3100 метра приключил Приоритет: развитие и 
модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Подобряване на 

екологичната обстановка, 

запазване на екологичното 

равновесие и съхраняване на 

биоразнообразието; 
 

9. „Канализация с. Триград” С. Триград 2006 -2007 год. 

 

412 490 ПУДООС Дължина 729,40 метра приключил Приоритет: развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 
условия за растеж и заетост; 

Цел:Развитие на 

водостопанската система; 

Мярка:Изграждане, 

разширяване и реконструкция 

на водопроводни и 

канализационни мрежи 

10. „Канализация кв. Настан”  Кв. Настан 2007 год. 325 602 ПУДООС Дължина 842,80 метра приключил Приоритет: развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 
Цел:Развитие на 

водостопанската система; 
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Мярка:Изграждане, 
разширяване и реконструкция 

на водопроводни и 

канализационни мрежи 

11. Канализация с. Грохотно от РШ1 до 

РШ14 - І етап 

С. Грохотно 2006 190 000 ПУДООС Дължина 665 метра приключил Приоритет: развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Развитие на 

водостопанската система; 

Мярка:Изграждане, 

разширяване и реконструкция 
на водопроводни и 

канализационни мрежи 

12. „Канализация и водосток 

ул.”Пионерска” 

 

Кв. Настан 2009 год. 290 342 ПУДООС Канализация с дължина 160 метра и 

водосток с дължина 45 метра 

 Приоритет: развитие и 

модернизация на 
инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Развитие на 

водостопанската система; 

Мярка:Изграждане, 

разширяване и реконструкция 

на водопроводни и 
канализационни мрежи 

13. Реконструкция на Габровско дере” Гр. Девин 2006 -2007- 2008 

год. 

636 228 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане  

Колектор с дължина 193 метра с 

водосток 

приключил Приоритет: развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 
условия за растеж и заетост; 

Цел:Подобряване на 

екологичната обстановка, 

запазване на екологичното 

равновесие и съхраняване на 

биоразнообразието; 

Мярка:Изграждане на 

канализационни мрежи, главни 
събирателни колектори и 

пречиствателни съоръжения 

14. „Инженерна инфраструктура и 

възстановяване на улична мрежа кв. 
76, 76А и 77 гр. Девин” 

Гр. Девин 2008 –2009 год. 789 080 Бюджет Подпорни стени с дължина 35 м.; Дъждовна 

канализация с дължина 406 м. с 
възстановяване на уличната настилка 

приключил Приоритет:развитие и 

модернизация на 
инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Благоустрояване на 

населените 

места;Мярка:Реконструкция 

на улици 
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15. Канализация ул. “Първи май” – гр. 
Девин 

Гр. Девин - 69 200 бюджет Дължина 200 м. приключил Приоритет: развитие и 
модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Развитие на 

водостопанската система; 

Мярка:Изграждане, 

разширяване и реконструкция 
на водопроводни и 

канализационни мрежи 

16. „Ремонт на МБАЛ гр. Девин” – І 

етап 

Гр. Девин 2007 год. 118 869 По Проект „Красива 

България” 

Подмяна на дограма с обща квадратура 

500 м2 и фасадно боядисване. 

приключил Приоритет:Развитие и 

модернизациа на 
инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Подобряване на 

социалната инфраструктура; 

Мярка:Рекултивация на 

сграден фонд,обновяване на 

материалната база 

17. „МБАЛ Девин – ІІ етап 

 

Гр. Девин 2008 год. 177 035 По Проект „Красива 

България” 

Ремонт на покрива с площ от 1120 м2 и 

подмяна на дограма с площ от 272 м2 

приключил Приоритет:Развитие и 

модернизациа на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 
Цел:Подобряване на 

социалната инфраструктура; 

Мярка:Рекултивация на 

сграден фонд,обновяване на 

материалната база 

18. „Път ІV-86842 с. Осиково” Път Михалково - с. 

Осиково 

2005 – 2006 – 

2007 год. 

298 936

3 575 603

МРРБ 

 

 

 

 

 

 
дарение 

Дължина 3460 м 

 

 

 

 

 

 
Дължина 7440 м 

приключил Приоритет:Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата,създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Подобряване на 

транспортната инфраструктура 

на Общината; 
Мярка: Изграждане, 

реконструкция и модернизация 

на пътищата 

19. “Реконструкция водопровод с. 
Грохотно” – І етап 

С. Грохотно 2005 90 000 Министерство на финансите Дължина 880 приключил Приоритет: развитие и 
модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Развитие на 

водостопанската система; 

Мярка:Изграждане, 

разширяване и реконструкция 

на водопроводни и 
канализационни мрежи 
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20. Път ІV – 19776 с. Кестен Път Тешел - 
Кестен 

2009 489 659 МРРБ Дължина 3500м приключил Приоритет:Развитие и 
модернизация на 

инфраструктурата,създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Подобряване на 

транспортната инфраструктура 

на Общината; 

Мярка: Изграждане, 
реконструкция и модернизация 

на пътищата 

21.  Път ІV-86835 Стоманово Път Стоманово 2005 90 000 МФ Дължина 500 м. приключил Приоритет:Развитие и 

модернизация на 
инфраструктурата,създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Подобряване на 

транспортната инфраструктура 

на Общината; 

Мярка: Изграждане,

реконструкция и модернизация 

на пътищата 

22. Път ІV-86835 Стоманово Път Стоманово 2006-2007-

20082009-2010 

626 322 МРРБ Дължина 4300 м приключил Приоритет:Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата,създаваща 
условия за растеж и заетост; 

Цел:Подобряване на 

транспортната инфраструктура 

на Общината; 

Мярка: Изграждане,

реконструкция и модернизация 

на пътищата 

23. „Реконструкция на детска градина в 

УПИ ХІІ, кв."Люляк", кв.49, 

гр.Девин 

Гр. Девин 2009 год. 253234 Проект „Красива България” Ремонт на покрива с площ от 485 м2 и 

топлоизолация на фасадата с площ от 

418 м2 и подмяна на дограма с площ от 

249 м2 

приключил Приоритет: развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Подобряване на 
социалната инфраструктура; 

Мярка:рекултивация на 

сграден фонд, обновяване на 

материалната база 

24. „Канализация с. Грохотно ІІ етап С. Грохотно 2009-2010 год 695 283 ПУДООС Дължина 1 183 преходен Приоритет: развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Развитие на 

водостопанската система; 

Мярка:Изграждане, 
разширяване и реконструкция 

на водопроводни и 
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канализационни мрежи 

25. „Водопровод и канализация с 

Гьоврен” 

С. Гьоврен 2009-2010 г. 1 800 000 мф Канализация с Дължина 1309 и 

водопровод с дължина 1838 м. 

преходен Приоритет: развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 
условия за растеж и заетост; 

Цел:Развитие на 

водостопанската система; 

Мярка:Изграждане, 

разширяване и реконструкция 

на водопроводни и 

канализационни мрежи 

26. Ремонт Детски градини в община 

Девин 

ЦДГ Изворче” гр. 

Девин, ЦДГ 

Здравец ГР. Девин, 

Детска градина кв. 

Настан, Детска 
градина с. 

Грохотно, Детска 

градина с. Гьоврен 

и Детска градина с. 

Триград 

2009 год. 802 200 Бюджет Топлоизалация по фасада, рмонт на 

покриви 

приключен Приоритет: Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Подобряване на 
социалната инфраструктура 

Мярка:Рекултивация на 

сграден фонд, обновяване на 

материалната база 

27. Канализация и водопроводни мрежи 

в кв. Изгрев гр. Девин 

Улица Техеран, 

улица Филип 

Тотю, улица Въча, 

улица Искра, 

улица Гранича 

2008-2009 1 225 800 МФ Канализация с дължина 493 м и 

водопровод с дължина 456 м. 

преходен Приоритет:Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Развитие на 
водостопанската система; 

Мярка: Изграждане, 

разширяване и реконструкция 

на водопроводни и 

канализационни мрежи 

28. „Извършване на енергоефективни 

мероприятия и изпълнение на 

необходимите СМР на СОУ 

„Хр.Ботев”, гр.Девин” 

гр.Девин 2009-2010 год. 853 425.34 Оперативна програма 

„Регионално развитие” 

облагодетелствано население- 10 800 

в т.ч. 820 ученика 

икономия на енергия-74 438 MW/H 

Приключил 

 

Приоритет:Развитие и 

модернизациа на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Подобряване на 

социалната инфраструктура; 
Мярка:Рекултивация на 

сграден фонд,обновяване на 

материалната база 

29. „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност 

за потенциална местна инициативна 

група на територията на Община 

Девин” 

Община Девин 2009-2010 год. 177026 лв. Програма за развитие на 
селските райони 

14589 жители от Община Девин Приключил 
 

 

30. Нови възможности за социално 

включване на лица, зависими от 

Община Девин 2010-2011 год. 197 412.74 Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

обслужвани потребители- 40 Бр 

обучени лица- 42 бр. 

Приключил Приоритет:Повишаване 

качеството на живот на 
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грижа в община Девин – услуги 
„социален асистент” и „домашен 

помощник” 

ресурси” целева група- 683 лица с увреждани, 
самотни възрастни и зависими от грижа 

лица 

местното население; 
Цел:Осигуряване на 

качествено здравно и социално 

обслужване на населението; 

 

31. „Подкрепа за достоен живот” Община Девин 2010 -2012 год. 108 770.99 Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси 

Обучени лица- 46 бр. 

Обслужвани потребители- 28 бр. 

в процес на изпълнение Приоритет:Повишаване 

качеството на живот на 

местното население; 

Цел:Осигуряване на 

качествено здравно и социално 

обслужване на населението; 

Мярка:Реализация на 
програма ,,Личен асистент” 

32. „Осигуряване на най-добрия старт 

на децата в живота – гаранция за 

бъдещето на Община Девин” 

гр.Девин 

с.Лясково, 

с.Грохотно, 
с.Гьоврен, 

с.Триград и други 

населени места от 

общината при 

доказване на 

необходимост от 

този вид услуга  
 

2011-2012 год. 765 351.00 Министерство на труда и 

социалната политика, 

Дирекция „Социално 
включване”, Проект за 

социално включване 

облагодетелствано население- 1515 

вътрешно преустройство и ремонт на 

сграда 

в процес на изпълнение Приоритет: Повишаване 

качеството на живот  на 

местното население 
Цел: осигуряване на 

качествено здравно и социално 

обслужване на населението 

33. „Обществена трапезария” гр.Девин 2009-2012 год. 76498.04 Министерство на труда и 

социалната политика, 

Дирекция „Социална 
закрила” 

облагодетелствано население- 
2009-2010 

91 лица през периода от 01.12.2009г. до 

30.04.2010г. 

2010-2011 год. 
82  лица през периода от 01.10.2010 г. до 

30.04.2011 г. 

2011-2012 г. 
 82  лица през периода от 01.10.2011 г. до 

30.04.2012 г. 

 

в процес на изпълнение Приоритет: Повишаване 

качеството на живот  на 

местното население 
Цел: осигуряване на 

качествено здравно и социално 

обслужване на населението 

34. И аз имам семейство Община Девин 2011-2013  Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси” 

14589 жители от Община Девин в процес на изпълнение Приоритет: Повишаване 

качеството на живот  на 

местното население 

Цел: осигуряване на 

качествено здравно и социално 

обслужване на населението 

35. Заявки за разкриване на нови 

работни места 

Община Девин 2010-2012 год.  Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси” 

облагодетелствано население-168 лица 
 

в процес на изпълнение Приоритет: Икономическо 

съживяване на района, 

създаване на заетост, 

повишаване на доходите и 
борба с бедността 

36. 
"Сагитариус: Стартиране на местно 

Проектът включва 

партньори от осем 

2011 –2014год. 144 500,00 

евро 

Оперативна Програма на ЕС 

за Транснационално 

14589 жители от Община Девин в процес на изпълнение Приоритет: Развитие на 

общината чрез транс- 
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предприемачество в областта на 

културното и природно наследство: 

стратегии и средства за обединяване 

на усилията, опазване и 

мобилизиране на културното 

богатство, усвояване на опит" 

 

(8) европейски 
страни – България, 

Гърция, Словения, 

Румъния, 

Унгария, 

Италия, 

Хърватска 

Молдова 

Коопериране "Югоизточна 
Европа" 

гранично, транс- национално и 
европейско сътрудничество 

Цел: Осъществяване на транс- 

гранично, транс- национално и 

европейско сътрудничество  

Мярка 2 Реализация на 

проекти за транс- гранично, 

транснационално и европейско 
сътрудничество 

37. Био- Бранд „Разработване на 

съвместна схема за производство на 

местни органични 

(екологични)продукти в транс- 

граничния регион 

Гърция 

България 

2011-2013 год. 55200.00 евро Европейска програма за 

териториално 

сътрудничество 2007-2013 

год. 

14589 жители от Община Девин в процес на изпълнение Приоритет: Развитие на 

общината чрез транс- 

гранично, транс- национално и 

европейско сътрудничество 

Цел: Осъществяване на транс- 
гранично, транс- национално и 

европейско сътрудничество  

Мярка 2 Реализация на 

проекти за транс- гранично, 

транснационално и европейско 

сътрудничество 

38. Подпорна стена ул. „Васил Левски” гр.Девин 2007 год. 160060 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

облагодетелствано население – 7506 

жители на гр.Девин 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  
 

 

39. Подпорна стена кв.II с. Лясково  с. Лясково 2007 год. 109 411 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 
и подпомагане 

Облагодетелствано население- 

866 жители на с.Лясково 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 
инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

40. Подпорна стена кв.I с. Лясково с. Лясково 2007 год. 85 538 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население- 

866 жители на с.Лясково 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  
 

41. Подпорна стена зад къщата на 

Венцислав Арнаудов, с.Триград 

с.Триград 2007 год. 23 000 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население- 

754 жители на с.Триград 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 
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условия за растеж и заетост 
Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

 

43. Подпорна стена ул. „Георги 

Димитров”, гр.Девин 

гр.Девин 2007 год. 58 399 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

облагодетелствано население – 7506 

жители на гр.Девин 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

44. Корекция на дере в кв. 67 и кв.8 в с. 

Грохотно 

с.Грохотно 2007 год. 16079 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население- 

1025 жители на с.Грохотно 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 
Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

45. Подпорна стена кв.Изгрев, гр.Девин гр.Девин 2007 год. 221 655 МС – Междуведомствената 
комисия за възстановяване 

и подпомагане 

облагодетелствано население – 7506 
жители на гр.Девин 

Приключил 
 

Приоритет : Развитие и 
модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

 
 

46. Подпорна стена  на път Селча 

13+200 

 с.Селча 2008 год. 91 583 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население 623 жители 

на с.Селча 

Приключил 

 

Приоритет:развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 
условия за растеж и заетост; 

Цел: подобряване на 

транспортната инфраструктура 

в Общината 

места;Мярка:изграждане, 

реконструкция и модернизация 

на пътищата 

47. Подпорна стена кв. XIII с.Селча с.Селча 2008 год. 44 726 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население 623 жители 

на с.Селча 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 
Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

 

48. Подпорна стена   кв XVIII, с.Грохотно 2008 год. 45 000 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

Облагодетелствано население- 

1025 жители на с.Грохотно 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 
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с.Грохотно и подпомагане инфраструктурата, създаващи 
условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

49. Подпорна стена кв XII, с.Лясково с.Лясково 2008 год. 109 192 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население- 

866 жители на с.Лясково 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 
 

50. Подпорна стена главна улица 

с.Михалково 

с.Михалково 2008 год. 149 870 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население- 

326 жители на с.Михалково 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 
условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

51. Подпорна стена до църквата 

с.Михалково 

с.Михалково 2008 год. 116 806 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население- 

326 жители на с.Михалково 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  

Мярка Изграждане, 
реконструкция и ремонт на 

инфраструктура за 

предотвратяване на 

наводнения в населените места 

в община Девин 

 

52. Подпорна стена кв. I с. Гьоврен  с. Гьоврен 2008 год. 93 994 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население- 

1010 жители на с.Гьоврен 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  
 

 

53. Подпорна стена кв. XVIII, с.Селча с.Селча 2009 год. 156 475 МС – Междуведомствената 
комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население 745 жители 
на с.Селча 

Приключил 
 

Приоритет : Развитие и 
модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 



 

12 

 

54. Подпорна стена кв. XIX, с.Гьоврен с.Гьоврен 2009 год. 54 350 МС – Междуведомствената 
комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население- 
1010 жители на с.Гьоврен 

Приключил 
 

Приоритет : Развитие и 
модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

 

55. Подпорна стена, ул. Пролет, 

гр.Девин 

гр.Девин 2009 год. 212 224 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

облагодетелствано население – 7506 

жители на гр.Девин 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 
Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

56. Подпорна стена кв V с.Грохотно с.Грохотно 2009 год. 56 446 МС – Междуведомствената 
комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население- 
1025 жители на с.Грохотно 

Приключил 
 

Приоритет : Развитие и 
модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

57. Подпорна стена кв XV с.Грохотно с.Грохотно 2009 год. 67 849 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население- 

1025 жители на с.Грохотно 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 
населените места  

 

58. Подпорна стена на ул. „Лиляна 

Димитрова”, гр.Девин 

гр.Девин 2010 год. 82 530 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 
и подпомагане 

облагодетелствано население – 7506 

жители на гр.Девин 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 
инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

59. Подпорна стена на ул. „Родопски 

извор” 

гр.Девин 2010 год. 78 551 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

облагодетелствано население – 7506 

жители на гр.Девин 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  
 

60. Подпорна стена кв. X с.Селча с.Селча 2010 год. 122 574 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население 623 жители 

на с.Селча 

Приключил 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 
условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 
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населените места  
 

61. Подпорна стена кв. XIV

с.Михалково 

с.Михалково 2011 год. 89 623 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 
и подпомагане 

Облагодетелствано население- 

326 жители на с.Михалково 

Преходен 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 
инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

62. Подпорна стена кв.X с.Осиково с.Осиково  2011 год. 114 524 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население- 

374 жители на с.Осиково 

Преходен 

 

Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

63. Подпорна стена кв. 17 с. Триград с. Триград 2011 год 126 490 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население- 

754 жители на с.Триград 

Преходен Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 
Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

64. Подпорна стена ул. „Изгрев”, 

гр.Девин 

гр.Девин 2011 год 123 767 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

облагодетелствано население – 7506 

жители на гр.Девин 

Преходен Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 

населените места  

 

65. Подпорна стена до десния бряг на 

река Лясковска 

с.Лясково 2011 год 952 923 МС – Междуведомствената 

комисия за възстановяване 

и подпомагане 

Облагодетелствано население- 

866 жители на с.Лясково 

Преходен Приоритет : Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, създаващи 

условия за растеж и заетост 

Цел: Благоустрояване на 
населените места  

Мярка Изграждане, 

реконструкция и ремонт на 

инфраструктура за 

предотвратяване на 

наводнения в населените места 

в община Девин 
 

66. 
„ИТ СПА Туризъм – развитие на 

СПА туризъм в пограничния регион 

чрез използване на иновативни ИТ 

Община Девин 2011 – 2013 г. До 200 000 

евро 

Програмата за Европейско 

териториално 

сътрудничество „Гърция-
България” 2007-2013 г. 

14589 жители от Община Девин В процес на 

изпълнение 

Приоритет: Развитие на 

общината чрез транс- 

гранично, транс- национално и 
европейско сътрудничество 

Цел: Осъществяване на транс- 
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услуги» 

 

гранично, транс- национално и 
европейско сътрудничество  

Мярка 2 Реализация на 

проекти за транс- гранично, 

транснационално и европейско 

сътрудничество 

67. 
„Минимизиране на биоразградимите 

битови отпадъци в Община Девин 

чрез въвеждане на фамилно 

компостиране” 

Община Девин 2008 59493 ПУДООС Раздадени на населението от общината 

бяха общо 278 бр. фамилни компостери 

приключил Приоритет: развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата създаваща 

условия за растеж и заетост; 

Цел:Подобряване на 

екологичната обстановка, 
запазване на екологичното 

равновесие и съхраняване на 

биоразнообразието; 

 

 

 

 Изготвил:          Одобрил:  

 Маргарита Горанова,         Георги Савев,  

 гл.експерт „Проекти и програми”        зам.-кмет на община Девин 

 


