
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 51 

от 29.05.2019 г. 

 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита 

на населението” гр. Девин през 2018 г. и предстоящи задачи за 2019 г. 

 

 

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

и местна администрация  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Приема Информацията за извършената работа на районна служба 

"Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Девин през 2018 г. и 

предстоящите задачи за 2019г. 

II. Възлага на кмета на общината: 

1. Да се предвидят средства за изпълнение на пожароизвестителните 

инсталации на детските градини „Изворче” и „Здравец” за цялостното изпълнение 

на проектите. 

2. Да се предвидят необходимите средства за обособяване на втори 

евакуационен изход на балкона в залата на Културния дом във връзка с 

изискванията на Наредба № Iз-1971 / 2009 г. за строително -техническите правила 

и норми за осигуряване на безопасност при пожар.  

3. Да се търси и предложи вариант за осигуряването на средства за  

монтирането на 3 бр. огнеустойчеви врати на етажите на МБАЛ ДЕВИН и 

изпълнението на пожароизвестителната инсталация на отделенията. 

 

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 1, ДЗО - 47/08.04.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

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 № 52 

от 29.05.2019 г. 

Отчет за изпълнение на Годишна план-програма за развитие на социалните 

услуги в Община Девин през 2018 г. и приемане на Годишна план - 

програма за развитие на социалните услуги за 2020 г. 

 

 

На основание чл.  2211,,  аалл..  11,,  тт..  1122  ии  аалл..  22  оотт  ЗЗММССММАА,,  ччлл..  1199,,  аалл..  22  ии  аалл..  33  оотт  

ЗЗааккооннаа  ззаа  ссооццииааллнноо  ппооддппооммааггааннее  ии  ччлл..  3366  „„бб““,,  аалл..  11  ии  аалл..  44  оотт  ППррааввииллннииккаа  ззаа  

ппррииллааггааннее  ннаа  ЗЗааккооннаа  ззаа  ссооццииааллнноо  ппооддппооммааггааннее    

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

11..  ППррииееммаа  ООттччеетт  ззаа  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ГГооддиишшннаа  ппллаанн--ппррооггррааммаа  ззаа  ррааззввииттииее  ннаа  

ссооццииааллннии  ууссллууггии  вв  ООббщщииннаа  ДДееввиинн  ппрреезз  22001188  гг..  

22..  ППррииееммаа  ГГооддиишшннаа  ппллаанн  --  ппррооггррааммаа  ззаа  ррааззввииттииее  ннаа  ссооццииааллннии  ууссллууггии  ззаа  22002200гг    

 

 

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 2, ДЗО - 48/09.04.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 



                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА РЕШЕНИЕ №52 ОТ 29.05.2019 Г. 
 

 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

 
ГОДИШНА  ПЛАН - ПРОГРАМА  

КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2020 ГОДИНА 
 

№  
 

Вид на дейността Срок за 
изпълнение 

Отговорни 
институции 

Целева група, потребители Източници на 
финансиране 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ     
1. Център за обществена подкрепа 2020 год. Община Девин Деца в риск и техните семейства  

 - 50 лица. 
Делегирана от 

държавата 
дейност 

2. Приемна грижа 2020 год. Община Девин 
като партньор 

на АСП, 
областен екип 

по приемна 
грижа  

Деца, чийто родители временно 
нямат възможност или не желаят да 
полагат адекватни грижи за тях; 
деца жертви на насилие; деца 
настанени в специализирани 
институции на които предстои 
осиновяване  
10 приемни семейства 

Проектно 
финансиране по 

ОП„ РЧР“ 
 2014-2020   

3. Общностен център за деца и семейства в риск 2020 год. Община Девин Деца и родители от уязвими 
етнически общности; родители на 
социални помощи, безработни и 
самотни родители; родители които 
не полагат достатъчно грижи за 
децата; бъдещи родители; родители 
на деца с увреждания 
Капацитет 15 деца 

Проектно 
финансиране по 

ОП „РЧР“    
2014-2020 

4. Дневен център за деца с увреждания 2020 год. Община Девин Предоставяне на дневни и почасови 
услуги за деца с увреждания; 
Работа със семейства, в които се 
отглеждат дете с увреждане за 
подготовка за полагане на грижи в 
семейна среда. Съдействие и 
осигуряване на здравни и 
рехабилитационни и др. услуги  

Проектно 
финансиране 
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- 15 деца с увреждания 

5. Център за социална рехабилитация и 
интеграция 

2020 год. Община Девин Деца на възраст от 7 до 18 г. с 
различна степен на увреждания или 
СОП и техните семейства. 
Капацитет - 15 деца 

Проектно 
финансиране 

6. Национална програма „Асистенти за хора с 
увреждания“, дейност „Помощник -
възпитател„ - чрез доставчик Дирекция 
„Социално подпомагане“- гр. Девин 

2020 год. Дирекция 
„Социално 

подпомагане“ 
- гр. Девин 

Деца до 18-години с определени от 
50 до 90 на сто вид и степен на 
увреждане или степен на трайно 
намалена работоспособност, с 
определено право на чужда помощ - 
1 лице 

НП „АХУ“ 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА     
1. Обществена трапезария 2020 год. Община Девин 

 
Лица и семейства на месечно 
социално подпомагане, самотно 
живеещи хора с минимални пенсии, 
хора с увреждания с ниски доходи – 
капацитет 150 лица 

ОП за храни 
и/или основно 

материално 
подпомагане  

или бюджетно 
финансиране 

чрез Фонд 
"Социална 

закрила" към 
МТСП 

 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В 
СЕМЕЙНА СРЕДА 

    

1. Център за предоставяне на услуги в 
общността и в домашна среда (Личен 
асистент, Домашен помощник, социален 
асистент) 

2020 год. Община Девин Лица с увреждания и възрастни 
хора над 65 г. с ограничения или 
невъзможност за самообслужване -
35 лица  

Държавен 
бюджет 

2. Национална програма „Асистенти за хора с 
увреждания”, услуга „Личен асистент” 

2020 год. Дирекция 
„Социално 

подпомагане” 
–  

гр. Девин 
 

Лица с 90 и над 90 на сто трайно 
намалена работоспособност или вид 
и степен на увреждане, с 
определено право на чужда помощ -
– 6 лица 

НП „АХУ“ 
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3. Център за настаняване от семеен тип за лица 
с психични разстройства 

2020 год. Община 
Девин, с 

междуобщинск
и обхват 
Девин, 
Борино, 
Доспат 

Лица с психични разстройства, 
които се нуждаят от 24-часова 
грижа. Лицата в ЦНСТ са смесени по 
възраст, пол, степен на увреждане - 
15 лица 
 

Проектно 
финансиране или 

ДДД 

4. Център за настаняване от семеен тип за лица 
с умствена изостаналост 

2020 год. Община 
Девин, с 

междуобщинск
и обхват 
Девин, 
Борино, 
Доспат 

Това е резидентен тип социална 
услуга, насочена към възрастни 
хора с умствена изостаналост, които 
имат нужда от 24 - часова грижа - 
15 лица 
 

Проектно 
финансиране 

ДДД 

5.  Център за настаняване от семеен тип за 
стари хора 
 

2020 год. Община 
Девин, с 

междуобщинск
и обхват 
Девин, 
Борино, 
Доспат 

Възрастни хора изведени от 
специализирани институции, лица, 
за които е налице риск от 
институционална грижа  - 15 лица 

Проектно 
финансиране 

 

6. Дневен център за възрастни хора с 
увреждания 

2020 год. Община Девин Комплекс от социални услуги за 
цялостно обслужване през деня на 
възрастни хора с увреждания - 
капацитет - 15 лица 

Проектно 
финансиране 

7. Център за социална рехабилитация и 
интеграция 

2020 год. Община Девин Възрастни хора с различна степен 
на увреждания  
Капацитет 15 лица 

Проектно 
финансиране 

 

8. Патронажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания 

2020 год. Община Девин 
и община 
Доспат 

Целевите групи, които ще бъдат 
обхванати са: лица на възраст над 
65 години; лица с валидно 
експертно решение на трудово-
експертна лекарска комисия; лица с 
хронични заболявания; лица след 
оперативна интервенция и след 
хоспитализация, нуждаещи се от 

Проектно 
финансиране 

ОП „РЧР“    
2014-2020 
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краткосрочно наблюдение и 
здравни грижи и техните семейства. 
Общата продължителност на 
проекта се планира да бъде 15 
месеца, като самото предоставяне 
на почасови мобилни интегрирани 
здравно-социални услуги е 12 
месеца. Планира се да бъдат 
включени поне 58 лица, ползватели 
на услугата от различните населени 
места, като в Община Девин /37 
потребителя/ и Община Доспат /21 
потребителя/. Социалната услуга, 
която ще бъде предоставяна е 
предвидено да бъде "Домашен 
санитар" 

 ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ НА РИСКОВИ 
ГРУПИ 

    

1. Национални програми за осигуряване на 
заетост 

2020 год. Община Девин Осигуряване на  временна заетост 
на безработни лица и/или на 
социално подпомагане от 
населените места в община Девин 
 

Агенция по 
заетостта, чрез 
Дирекция „Бюро 

по труда” –  
гр. Девин 

2. Извършване на общественополезни дейности 
от лица, получаващи месечни социални 
помощи по реда и условията на чл. 9 от 
Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане  

2020 год. Дирекция 
„Социално 

подпомагане” 
Община Девин 

Лица, получаващи месечна помощ 
от дирекция „Социално 
подпомагане” – Девин 

Държавен 
бюджет 

 ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ 
ПОМОЩИ 

    

1. Осигуряване финансова подкрепа на лица, 
намиращи се във финансово затруднение. 
 

2020 год. Община Девин Подпомагане на нуждаещи се 
граждани от Община Девин с 
еднократна финансова помощ 

Общински 
бюджет, 

Местни дейности 
 КЛУБОВЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ     
1. Осигуряване финансова подкрепа за 

дейности 
2020 год. Община Девин Членове на клубовете на хората с 

увреждания 
Общински 
бюджет, 

Местни дейности 
 КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ     

1. Осигуряване финансова подкрепа за 
дейности 

2020 год. Община Девин Клубове на пенсионера в общината Общински 
бюджет, 
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Местни дейности 
 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ     

1. Осигуряване на достъпна архитектурна среда 
за хората с увреждания 

2020 год. Община Девин Лица с увреждания Общински 
бюджет, 

Местни дейности 
 
 
 
 
 
 



 
          

Приложение №1към Решение №52 от 29.05.2019 г. 
 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 

                                                              ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2018 
ГОДИНА  

НА ГОДИШНАТА ПЛАН-ПРОГРАМА  
КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДЕВИН  

 
№  
 

Вид на дейността Утвърде
н срок 

за 
изпълне

ние 

Постигнати резултати Източници на 
финансиране 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ    
1. Център за обществена подкрепа 2018 год. През 2018 г. е работено по 78 случая /деца и 

семейства/ - индивидуални потребители, като 44 
от тях са с нови договори за социална услуга. 
Изготвена е индивидуална оценка на 
потребностите от подкрепа и индивидуален план 
за подкрепа на едно лице за настаняване в 
социална институция. Изготвени са социални 
доклади за оценка на родителски капацитет след 
проведено наблюдение в ЦОП за Районен съд - 
Девин. За периода 01.01.2018 г. - 31.07.2018 г. 
утвърденият капацитет на ЦОП гр. Девин е 20 
потребители, а от 01.08.2018 г. е 30. Средно 
месечно са реализирани социални услуги за 33,5 
деца и техните семейства, като индивидуални 
потребители и 11,5 случая от групова работа или 
общо 45 случая средно месечно. 
Проведени са 19 групови работи, като всяка от тях 
е била на три етапа. Участвали са 558 деца. 

Делегирана от 
държавата дейност  

2. Приемна грижа 2018 год. В началото на 2018 г. в община Девин има 9 
приемни семейства, с настанени в тях 5 деца. През 
годината са настанени още 5 деца. Осиновени са 3 
деца, а едно дете е преместено в приемно 
семейство от община Смолян, в друго приемно 

Проектно 
финансиране по ОП 

„РЧР“ 2014-2020 
 



 
семейство. Към края на 2018 г. в общината са 
настанени 6 деца. Едно приемно семейство е 
заличено през 2018 г. и в края на годината броя  
на вписаните приемни семейства е 8.  

3. Общностен център за деца и семейства в риск  2018 год. 
 

 Проектно 
финансиране по ОП 

„РЧР“ 2014-2020 
 - Услуга „Индивидуална педагогическа подкрепа 

за деца с увреждания“ 
През отчетния период специалния педагог работи 
с всички включени до момента потребители в 
услугата и техните семейства. С родителите са 
проведени общо 335  индивидуални консултации 
за подпомагане развитието на децата. Разработени 
и представени са план-тезиси за провеждането на 
индивидуалните консултации. Проведени са 371 
индивидуални сесии с 9 деца за подпомагане 
процеса на изграждане на социални умения и 
развиване на училищна готовност като темите и 
материалите, с които е работено са приложени към 
досиетата на децата. Изготвени са и тематични 
планове  за подпомагане  преодоляването на 
индивидуалните дефицити  на децата. 
 

 

 - Услуга „Предоставяне на психологическа 
подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи 
родители за формиране и развитие на родителски 
умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“, 
„Индивидуална и групова работа с деца и 
родители, които не са от уязвимите групи, с цел 
посещаване на детската градина“ 

 Към 31.12.2018 г. в услугата има сключени 329 
договора с потребители.  
Психологът е осъществил общо 359 индивидуални 
консултации с родители и 176 индивидуални 
консултации с деца. 
При подготвянето и организирането на груповите 
работи на специалистите в услугата участват и 
медиатори. 

 

 - Услуга „Подкрепа за осиновяване на здравна 
детска консултация и дейности по превенция на 
заболяванията“ 

 Осъществени са 491 индивидуални консултации на 
деца във връзка с оценка на физическото и 
психомоторното им развитие. Екипът от 
специалисти в услугата е оказал насочване и 
съдействие на консултации на 195 родители и е 
организирал и провел 267 домашни посещения. 
През отчетения период медиатора се включва при 
провеждане на работа на терен.  

 

 - Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка 
за повишаване на училищната готовност за 
децата за равен старт в училище“  

 Услугата е предоставяна през месеците юли и 
август 2019 г . на 2 групи от по 15 деца, на които 
е предстояло да постъпят в първи клас. 

 

4. Център за ранна интервенция на уврежданията 
 

 До месец декември в услугата има сключени 
договори с 19 потребители. През 2018 г. са 

 



 
реализирани общо 431 домашни посещения от 
мобилен екип в домовете на потребителите 
Проведени са 336 индивидуални логопедични 
знания с деца от логопеда за развитие на речта и 
180 кинезитерапевтични занимания с деца за 
укрепване на опорно-двигателния апарат и 
развитие на двигателната координация.   
Педиатърът е осъществил индивидуални 
консултации с родителите на 10 деца.  

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА    
1. Обществена трапезария 2018 год. Подобряване качеството на живот на 140 лица от 

уязвими групи. Същите получават ежедневно 
топъл обяд в рамките на работните дни. Услугата 
се предоставя в населените места Девин, Гьоврен 
и Грохотно. 

ОП за храни и/или 
основно материално 
подпомагане, схема 

“Осигуряване на 
топъл обяд“ 

 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В 
СЕМЕЙНА СРЕДА 

   

1.   Общинско предприятие – Център за услуги в 
домашна среда 
Услуга: Домашен помощник и Личен асистент 

2018 год. Обгрижвани са общо 86 потребителя от 25 
домашни помощници и 50 лични асистента. 

Държавен бюджет 

2. Център за осигуряване на интегрирани 
комплексни социални услуги за хора с 
увреждания и техните семейства                         
Услуга: Социален асистент и Личен асистент 

2018 год. Предоставянето на социалните услуги  „Социален 
асистент“ и „Личен асистент“ стартира от 
01.08.2017 г. в рамките на изпълнението на 
проект „Подкрепа за уязвими групи и членовете 
на техните семейства в община Девин“, услугата е 
предоставяна в продължение на  14 месеца. 
Обгрижвани са 50 потребителя от 11 лични 
асистента и 9 социални асистента. 

Оперативна 
програма „Развитие 

на човешките 
ресурси“ 2014-2020, 
Проект „Подкрепа 
за уязвими групи и 

членовете на 
техните семейства в 

община Девин 
3. Национална програма „Асистенти за хора с 

увреждания – дейност личен асистент” – чрез 
доставчик Дирекция „Социално подпомагане” – 
гр. Девин 

2018 год. Услугата е предоставяна на 5 потребителя от 5 
лични асистента, които са безработни лица и са 
членове на семействата на хора с увреждания. 

Държавен бюджет 

 ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ НА РИСКОВИ ГРУПИ    
1. „Помощ за пенсиониране“ 2018 год. Назначени са 12 лица в община Девин, със срок на 

заетост до навършване на пенсионна възраст. 
Агенция по 

заетостта, чрез 
Дирекция „Бюро по 

труда“- Девин 
2. „Регионална програма за заетост за 2018 г. 2018 год. През 2018 г. е осигурена заетост на 7 лица за срок 

от 6 месеца. 
3. „Старт на кариерата“ 2018 год. Осигурена е заетост на 1 лице за срок от 9 месеца 



 
4. „Обучение и заетост за младите хора“ 2018 год. Осигурена е заетост на 3 лица за срок от 24 

месеца.  
ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 
2014-2020 

 ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ 
ПОМОЩИ 

   

1. Осигуряване финансова подкрепа на лица, 
намиращи се във финансово затруднение 

2018 год. През 2018 г. Община Девин е отпуснала 
финансова подкрепа на нуждаещи се лица, в 
размер на 8070 лв. 

Общински бюджет, 
Местни дейности 

 КЛУБОВЕ НА ХОРАТА С УВРУЖДАНИЯ    
1. Осигуряване финансова подкрепа за дейности 2018 год. През 2018 год. е осигурена субсидия в размер на  

200 лв. на  „Съюза на глухите” - гр. Девин. 
Общински бюджет, 
Местни дейности 

 КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ    
1. Осигуряване на финансова подкрепа за дейности 2018 год. През 2018 г. Община Девин е отпуснала  

финансова средства  в размер на 2000 лв. на Клуб 
на пенсионера в гр. Девин;  1000 лв. на Клуб на 
пенсионера „Надежда“ гр. Девин и на Клубна 
пенсионера квартал Настан - 2000 лв. 

Общински бюджет, 
Местни дейности 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ:           КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН: 

 /Таня Аврамова - мл.експерт "Здравеопазване,        /Красимир Даскалов/ 

           социални и младежки дейности, спорт"/           
 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 53 

от 29.05.2019 г. 

 

 

Разпореждане с общински движими вещи /Инертен материал/ 

 

На основание чл.  21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС   
 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 
 

1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на движими вещи частна общинска собственост / инертен материал - 

баластра/, съгласно приложената пазарна оценка – 5.00 лв. за 1м3 материал без ДДС 

  

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 3, ДЗО - 49/10.04.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

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 № 54 

от 29.05.2019 г. 

   

Структура на образователните институции на територията на Община Девин 

през 2019/2020 учебна година 

 

 

На основание чл. 20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3  
от ЗМСМА 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

 Утвърждава структурата на образователните институции /училища, 

центрове за подкрепа за личностно развитие и детски градини/ в Община Девин за 

учебната 2019/2020 година, както следва: 

 

І. УЧИЛИЩА 
 
1. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА 

 
1.1. СУ „Христо Ботев” – гр. Девин 

  
1.2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан 

 
1.3. ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно 

 
1.4. ОУ „П. Кр. Яворов” – с.Гьоврен 

 
1.5. ОУ „Иван Вазов” – с.Триград 

 
1.6. ОУ „Христо Ботев” – с.Лясково 

  
1.7. ОУ „Отец Паисий” – с.Селча 

 
1.8. ОУ „Димитър Благоев” – с.Осиково 

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА 

 

1.1. ПГЕ „А.С. Попов” – гр. Девин  

 

ІІ. ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ /ЦПЛР/ 
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1.ЦПЛР - Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин 

 
2.ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Девин 

 
 
ІІІ. ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 

1.Детска градина  „Здравец” – гр. Девин  

2.Детска градина „Изворче” – гр. Девин  

2.1.Филиал  кв. Настан   

 2.2.Филиал с. Лясково  

3.Детска градина „Катя Ванчева” – с.Грохотно 

4. Детска градина „Радост” – с.Гьоврен   

4.1.Филиал с.Триград  

 

  

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 4, ДЗО - 50/12.04.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

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 № 55 

от 29.05.2019 г. 

 

Даване съгласие за обявяване на процедура по реда на глава 26 от 

ЗОП за избор на изпълнител на автобусната линия Девин-Беден от 

общинската транспортна схема за обществен превоз на пътници на община 

Девин 

 

 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от 

Закона за автомобилните превози, чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 186 и чл. 20, ал. 3, т. 2 

от ЗОП  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 I.Дава съгласие за провеждане на процедура по реда на глава 26 от ЗОП за 

възлагане на автобусните превози по линията Девин-Беден, изпълнявана ежедневно 

с часове на тръгване от Девин 18.00 и от Беден 06.30 ч. при следните условия: 

 

1.Определя срок на договора с избрания изпълнител до 29.01.2021 г., за да 

се уеднакви със сроковете на договорите с останалите превозвачи, спечелили 

обществена поръчка с уникален номер в РОП № 00009-2015-0014. 

 

2.В съответствие с чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда 

за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози 

на пътници с автобуси, могат да  участват физически и  юридически лица, 

регистрирани като търговци, както и техни обединения, които притежават лиценз за 

извършване на превоз на пътници на територията на Република България или 

лиценз на Общността и други документи, които се изискват от Закона за 

автомобилните превози и приложимите подзаконови нормативни актове.  

 

3.С настоящото решение Общинският съвет възлага изпълнението на своите 

функции относно подготовката, провеждането и избора на изпълнител по 

процедурата  на Кмета на Община  Девин, като го упълномощава да предприеме, 

извърши и приеме всички правни и фактически действия по провеждането й.  
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4.Възлага на Кмета на Община Девин в рамките на предоставените му от 

нормативните актове правомощия да сключи договор. 

 
 
 

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 5, ДЗО - 56/16.04.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

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 № 56 

от 29.05.2019 г. 

 

Предложение за безвъзмездно придобиване от община Девин на недвижим 

имот – публична държавна собственост намиращ се в с. Триград, община 

Девин, обл. Смолян, представляващ поземлен имот с идентификатор - 

73105.501.347, ведно с построените сгради. 

 

 

На основание чл.  21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.34, ал.1 от ЗОС, 

чл.14, т.2 от Наредба №2, за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин, във връзка с чл.54 от Закона за държавната 

собственост  

 
     

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

1.Дава съгласие да бъде включен в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2019 г.” раздел VII – ПРИДОБИВАНЕ,  

поземлен имот с идентификатор: 73105.501.347 вид собственост: Публична 

държавна, вид територия: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване до 10м., с площ от 

1084 кв.м., ведно с построените в него три броя едноетажни полумасивни сгради с 

идентификатори: 73105.501.347.1; 73105.501.347.2; 73105.501.347.3, подробно 

описан в Акт за публична държавна собственост № 3944/8.02.2013г., утвърден от 

областения управител на област Смолян. 

 

 2. Разрешава Община Девин да придобие, чрез безвъзмездно прехвърляне 

на право на собственост, недвижим имот държавна собственост намиращ се в с. 

Триград, общ.Девин, обл.Смолян, представляващ поземлен имот, за който съгласно 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Триград одобрени със Заповед 

№РД-18-54/12.12.2011 год. на ИД на АГКК гр.Смолян, е отреден поземлен имот 

73105.501.347, целия с площ 1084 кв.м. трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване до 10 м., ведно с 

построените в него три броя едноетажни полумасивни сгради с идентификатори: 

73105.501.347.1; 73105.501.347.2; 73105.501.347.3, подробно описан в Акт за 
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публична държавна собственост №3944/8.02.2013г., утвърден от областения 

управител на област Смолян. 

 

     3. На основание чл.34, ал.7 от Закона за общинската собственост кмета на 

общината да сключи договор в писмена форма. 

 

 

 

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 6, ДЗО - 57/22.04.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

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 № 57 

от 29.05.2019 г. 

 

Включване в „Програмата за разпореждане и управление на общинска 

собственост за 2019 г.“ раздел II – замяна и ликвидиране на съсобственост, 

на поземлени имоти с идентификатори № 20465.502.1604 с площ 128 кв.м. и 

№20465.502.1605 с площ 2 кв.м., в гр. Девин, община Девин, обл. Смолян  и 

извършване на разпоредителни сделки. 

 

 

На основание чл.  21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС 

и чл.32, ал.1, т.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин  

                                                          

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 

 1. Дава съгласие да бъдат  включени  в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2019 г.” раздел II - Замяна и ликвидиране 

на съсобственост: 128 кв.м. представляващи поземлен имот с идентификатор № 

20465.502.1604 и 2 кв.м. представляващи поземлен имот с идентификатор 

№20465.502.1605 гр. Девин, общ.Девин, обл.Смолян. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. 

 

2. Дава съгласие, да бъде прекратена чрез продажба дела на общината, 

съществуващата съсобственост между Община Девин, като собственик на 128 кв.м. 

представляващи поземлен имот с идентификатор 20465.502.1604 и 2 кв.м. 

представляващи поземлен имот с идентификатор 20465.502.1605, УПИ XXXII, кв.72, 

по ПУП на гр.Девин , при граници и съседи: поземлен имот от КККР с идентификатор 

20465.502.1602 с площ 269 кв.м., проектен имот с идинтификатор 20465.502.1518 с 

площ 8672 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на 

трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. и Миглена Миткова Какалчева, с ЕГН 

7904276055 от гр.Девин, ул.»Горица» №47, като собственик на имот с 

идентификатор 20465.502.1602, съгласно Н.А. с №019, том I,    рег. №227, дело 

№019/2018г чрез покупко - продажба дела на общината, на цена от 1 950.00 

/хиляда деветстотин и петдесет/ лв. без ДДС.  
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   3. Възлага на Кмета на Община Девин, да извърши необходимите действия 

по подписване на договора за прекратяване на съсобствеността. 

 
 
 

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 7, ДЗО - 58/22.04.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

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 № 58 

от 29.05.2019 г. 

 

Утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на 

пътници на община Девин 

 

 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 3 от 

Наредба № 2/15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми за осъществяванена обществени превози на пътници с автобуси  

  
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

1. Утвърждава променената транспортна схема на община Девин, съгласно 

приложение № 1. 

 

 

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 8, ДЗО - 59/24.04.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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                                                                                  Приложение № 1 към Решение №58 от 29.05.2019 г. 

 

ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ДЕВИН 

 

 

І пакет 

Девин – София – Девин – 200 км  

Спирки: Девин, Михалково, Кричим, Пазарджик, София 

Тръгва: от Девин – 6.45 ч. (в неделя 11.30 ч.), от София 16.20 часа  

Изпълнява се в понеделник, сряда, петък и неделя  

 

Девин – с. Стоманево – 38 км 

Час на тръгване 14.00 ч. от Девин и 7.00 ч. от Стоманево 

Спирки: Девин, Михалково, Стоманево 

Изпълнява се понеделник и петък. 

 

Девин – Селча – 45 км 

Час на тръгване от Девин 14.00 ч. и от Селча 6.30 ч. 

Спирки: Девин, Лясково(център), Михалково, Селча 

Изпълнява се понеделник, сряда и петък.  

 

Девин – Лясково – 16.5 км. 

Тръгване от Девин в 14.00 ч. и от Лясково (център) в 07.00 ч. 

Спирки: Девин, Михалково, Лясково 

Линията се изпълнява в понеделник, сряда и петък. 

 

Девин – Чуруково – 32 км. 

Тръгване от Девин в 17.30 ч. и от Чуруково в 7.00 ч. 

Спирки: Девин, Михалково, Чуруково 

Линията се изпълнява в понеделник и петък. 

 

Девин – Осиково – 45 км. 

Час на тръгване: 17.00 ч. от Девин и 7.00 ч. от Осиково 

Спирки: Девин, Михалково, Осиково 

Изпълнява се понеделник и петък. 

 

Девин - Беден - 13 км 

Час на тръгване от Беден в 08.30 ч. в и обратно в 13.00 ч. 

спирки: гр. Девин, Беден 

Изпълнява се в сряда. 
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 ІІ пакет 

Девин – Смолян – 46 км 

Тръгване от Девин 8.15 ч. и обратно в 10.40 ч. 

Спирки: Девин, Беденски Бани, Широка лъка, Стойките, Превала, Смолян 

Изпълнява се всеки ден. В събота  и неделя тръгва от Смолян в 15.10 ч. 

Девин – Смолян – 46 км. 

Тръгване от Девин 12.30 ч. и обратно в 15.10 ч. 

Спирки: Девин, Беденски Бани, Широка лъка, Стойките, Превала, Смолян 

Изпълнява се без събота и неделя. 

 

Девин – Кестен – 42 км. 

Тръгване от Девин 16.30 и от Кестен в 6.20 ч. 

Спирки: Девин, кв. Настан, Грохотно, Гьоврен, Триград, Жребово, Кестен 

Линията се изпълнява без събота и неделя. 

Девин – Брезе – 16 км. 

Тръгване от Девин 12.30 ч. и от Брезе в 08.30 ч. 

Спирки: Девин, Беденски бани, Брезе 

Линията се изпълнява в сряда.  

Девин - Гьоврен – 18 км. 

Тръгване от Девин 12.30 ч. и от Гьоврен в 7.30 ч. 

Спирки: Девин, кв. Настан, Грохотно, Тешел, Гьоврен 

Линията се изпълнява без събота и неделя 

 

 ІІІ  пакет 

Градска линия Девин-квартал Настан 

Спирки: „Балдаран Спрингс”, Пазара, ул. „В. Левски” срещу СПА комплекс „Орфей”, 

ПГ „А. С. Попов”, Болнична, Бензиностанция „Петрол”, Мех. Завод, Забрал, Червения 

мост, Настански мост, кв. Настан  

Часове на тръгване:  

От Девин (спирка „Балдаран Спрингс”)  – 6.15; 7.15; 7.45; 9.30 (минава през 

“СТС”); 12.00; 13.30; 15.00; 17.15 (минава през “СТС”) и 19.30 ч. 

От Настан (център): 6.00; 7.00; 7.30; 8.15 (минава през “СТС”); 10.00; 12.45; 

14.30; 15.30; 18.00 (минава през “СТС”) и 20.14 ч. 

 

Автобусите, тръгващи от Девин (спирка „Балдаран Спрингс”) в работни дни 

в 9.30 и 17.15 ч. и от Настан (център) в 8.15 и 18.00 ч. се отбиват от спирка 

„Забрал”, отиват до “СТС”, връщат се на спирка „Забрал” и продължават в 

съответната посока. 

 

Разписание в почивни и празнични дни: 

От Девин (спирка „Балдаран Спрингс”): 7.30; 9.30; 12.00 и 17.30 ч. 
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От Настан (център): 8.00; 10.00; 12.45 и 18.00 ч.  

Събота от Девин (спирка „Балдаран Спрингс”) до мост за гробищен парк и обратно: 

09.30 часа  

Междуселищна линия квартал Настан-с. Грохотно-6 км 

от кв. Настан 06.31, 12.16, 13.46, 15.16(през учебната година от 15.09 до 

30.06) и 19.46 ч.  

от Грохотно в 6.45, 12.30, 14.00 и 20.00 ч. 

Изпълнява се ежедневно без почивни и празнични дни 

 

 

ПОДРОБНО МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 

На градска линия Девин-квартал Настан 

Изпълнява се всеки ден без събота, неделя и празнични дни 

Разстоя- 

Часове, минути, секунди 

(ориентировъчно)     

Часове, минути, секунди 

(ориентировъчно) 

ние (км.) Пристига Стои  Тръгва    МАРШРУТ (спирки) Пристига Стои  Тръгва 

  

  

06.15’00” 

07.15’00” 

07.45’00” 

09.30’00” 

12.00’00” 

13.30’00” 

15.00’00” 

17.15’00” 

19.30’00” 

Девин „Балдаран 

Спрингс” 

06.15’00” 

07.15’00” 

07.45’00” 

08.33’00” 

10.15’00” 

13.00’00” 

14.25’00” 

15.55’00” 

18.19’00” 

20.15’00” 

  

0.2 

06.15’30” 

07.15’30” 

07.45’30”  

09.30’30”  

12.00’30”  

13.30’30”  

15.00’30” 

17.15’30”  

19.30’30” 

12 

сек. 

06.15’42” 

07.15’42” 

07.45’42” 

09.30’42” 

12.00’42” 

13.30’42” 

15.00’42” 

17.15’42” 

19.30’42” 

Пазара 

06.14’24” 

07.14’24” 

07.44’24” 

08.32’24” 

10.14’24” 

12.59’24” 

14.24’24” 

15.54’24” 

18.19’24” 

20.14’24” 

12 

сек. 

06.14’36” 

07.14’36” 

07.44’36” 

08.32’36” 

10.14’36” 

12.49’36” 

14.24’36” 

15.54’36” 

18.19’36” 

20.14’36” 
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0.5 

06.16’42” 

07.16’42” 

07.46’42” 

09.31’42” 

12.01’42” 

13.31’42” 

15.01’42” 

17.16’42” 

19.31’42” 

12 

сек. 

06.16’54” 

07.16’54” 

07.46’54” 

09.31’54” 

12.01’54” 

13.31’54” 

15.01’54” 

17.16’54” 

19.31’54” 

Ул. „В. Левски срещу 

СПА комплекс „Орфей” 

06.13’12” 

07.13’12” 

07.43’12” 

08.31’12” 

10.13’12” 

12.58’12” 

14.23’12” 

15.53’12” 

18.18’12” 

20.13’12” 

12 

сек. 

06.13’24” 

07.13’24” 

07.43’24” 

08.31’24” 

10.13’24” 

12.58’24” 

14.23’24” 

15.53’24” 

18.18’24” 

20.13’24” 

0.2 

06.17’24” 

07.17’24” 

07.47’24” 

09.32’24” 

12.02’24” 

13.32’24” 

15.02’24” 

17.17’24” 

19.32’24” 

 

1 мин. 

30 

сек. 

06.18’54” 

07.18’54” 

07.48’54” 

09.33’54” 

12.03’54” 

13.33’54” 

15.03’54” 

17.18’54” 

19.33’54” 

ПГ „А. С. Попов” 

06.11’12” 

07.11’12” 

07.41’12” 

08.29’12” 

10.11’12” 

12.56’12” 

14.21’12” 

15.51’12” 

18.16’12” 

20.11’12” 

1 мин. 

30 

сек. 

06.12’42” 

07.12’42” 

07.42’42” 

08.30’42” 

10.12’42” 

12.56’42” 

14.22’42” 

15.52’42” 

18.17’42” 

20.12’42” 

0.5 

06.20’24” 

07.20’24” 

07.50’24” 

09.35’24” 

12.05’24” 

13.35’24” 

15.05’24” 

17.20’24” 

19.35’24” 

1мин. 

06.21’24” 

07.21’24” 

07.51’24” 

09.36’24” 

12.06’24” 

13.36’24” 

15.06’24” 

17.21’24” 

19.36’24” 

Болнична 

06.08’42” 

07.08’42” 

07.38’42” 

08.26’42” 

10.08’42” 

12.53’42” 

14.18’42” 

15.48’42” 

18.13’42” 

20.08’42” 

1мин. 

06.09’42” 

07.09’42” 

07.39’42” 

08.27’42” 

10.09’42” 

12.54’42” 

14.19’42” 

15.49’42” 

18.14’42” 

20.09’42” 

1.0 

06.23’24” 

07.23’24” 

07.53’24” 

09.38’24” 

12.08’24” 

13.38’24” 

15.08’24” 

17.23’24” 

19.38’24” 

12сек. 

06.23’36” 

07.23’36” 

07.53’36” 

09.38’36” 

12.08’36” 

13.38’36” 

15.08’36” 

17.23’36” 

19.38’36” 

Бензиностанция 

„Петрол” 

06.06’30” 

07.06’30” 

07.36’30” 

08.24’30” 

10.06’30” 

12.51’30” 

14.16’30” 

15.46’30” 

18.11’30” 

20.06’30” 

12сек. 

06.06’42” 

07.06’42” 

07.36’42” 

08.24’42” 

10.06’42” 

12.51’42” 

14.16’42” 

15.46’42” 

18.11’42” 

20.06’42” 
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0.3 

06.24’06” 

07.24’06” 

07.54’06” 

09.39’06” 

12.09’06” 

13.39’06” 

15.09’06” 

17.24’06” 

19.39’06” 

12сек. 

06.24’18” 

07.24’18” 

07.54’18” 

09.39’18” 

12.09’18” 

13.39’18” 

15.09’18” 

17.24’18” 

19.39’18” 

Механичен завод 

06.05’47” 

07.05’47” 

07.35’47” 

08.23’47” 

10.05’47” 

12.50’47” 

14.15’47” 

15.45’47” 

18.10’47” 

20.05’47” 

12сек. 

06.05’59” 

07.05’59” 

07.35’59” 

08.23’59” 

10.05’59” 

12.50’59” 

14.15’59” 

15.45’59” 

18.10’59” 

20.05’59” 

0.5 

06.25’03” 

07.25’03” 

07.55’03” 

09.40’03” 

12.10’03” 

13.40’03” 

15.10’03” 

17.25’03” 

19.40’03” 

30сек. 

06.25’33” 

07.25’33” 

07.55’33” 

09.40’33” 

12.10’33” 

13.40’33” 

15.10’33” 

17.25’33” 

19.40’33” 

Забрал  

(в 09.40 и 17.25 се 

отклонява за СТС и се 

връща, за да продължи 

към кв. Настан) 

(в 08.22 и 18.09 се 

отклонява за СТС и се 

връща, за да продължи 

към Девин) 

06.04’42” 

07.04’42” 

07.34’42” 

08.22’42” 

10.04’42” 

12.49’42” 

14.14’42” 

15.44’42” 

18.07’42” 

20.04’42” 

30сек. 

06.05’12” 

07.05’12” 

07.35’12” 

08.23’12” 

10.05’12” 

12.50’12” 

14.15’12” 

15.45’12” 

18.08’12” 

20.05’12” 

1.1 

06.26’48” 

07.26’48” 

07.56’48” 

09.45’48” 

12.11’48” 

13.41’48” 

15.11’48” 

17.30’48” 

19.41’48” 

12сек. 

06.27’00” 

07.27’00” 

07.57’00” 

09.46’00” 

12.12’00” 

13.42’00” 

15.12’00” 

17.31’00” 

19.42’00” 

Червения мост 

06.03’15” 

07.03’15” 

07.33’15” 

08.18’15” 

10.04’15” 

12.48’15” 

14.13’15” 

15.43’15” 

18.03’15” 

20.03’15” 

12сек. 

06.03’27” 

07.03’27” 

07.33’27” 

08.18’27” 

10.04’27” 

12.48’27” 

14.13’27” 

15.43’27” 

18.03’27” 

20.03’27” 

0.8 

06.28’15” 

07.28’15” 

07.58’15” 

09.48’15” 

12.13’15” 

13.43’15” 

15.13’15” 

17.32’15” 

19.43’15” 

12сек. 

06.28’27” 

07.28’27” 

07.58’27” 

09.48’27” 

12.13’27” 

13.43’27” 

15.13’27” 

17.32’27” 

19.43’27” 

Настански мост 

06.01’48” 

07.01’48” 

07.31’48” 

08.16’48” 

10.01’48” 

12.46’48” 

14.11’48” 

15.41’48” 

18.01’48” 

20.01’48” 

12сек. 

06.02’00” 

07.02’00” 

07.32’00” 

08.17’00” 

10.02’00” 

12.47’00” 

14.12’00” 

15.42’00” 

18.02’00” 

20.02’00” 
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1.2 

06.29’12” 

07.29’12” 

07.59’12” 

09.49’12” 

12.14’12” 

13.44’12” 

15.14’12” 

17.35’12” 

19.46’12” 

15сек. 

06.29’27” 

07.29’27” 

08.57’27” 

09.49’27” 

12.14’27” 

13.44’27” 

15.14’27” 

17.35’27” 

19.46’27” 

Срещу училището в кв. 

Настан 

06.00’33” 

07.00’33” 

07.30’33” 

08.15’33” 

10.00’33” 

12.45’33” 

14.10’33” 

15.40’33” 

18.00’33” 

20.00’33” 

15сек. 

06.00’48” 

07.00’48” 

07.30’48” 

08.15’48” 

10.00’48” 

12.45’48” 

14.10’48” 

15.40’48” 

18.00’48” 

20.00’48” 

0.4 

06.30’00” 

07.30’00” 

08.00’00” 

09.50’00” 

12.15’00” 

13.45’00” 

15.15’00” 

17.36’00” 

19.45’00” 

  Квартал Настан център   

06.00’00” 

07.00’00” 

07.30’00” 

08.15’00” 

10.00’00” 

12.45’00” 

14.10’00” 

15.40’00” 

18.00’00” 

20.00’00” 

Обща 

дължина  

 

 

 

 

 

6.7 

км.    

Общо 

време за 

движение  0 ч. 11.3 мин. Средна техническа скорост 35.6 км/ч 

Общо 

време за 

пътуване  0 ч. 15 мин. Средна съобщителна скорост 26.8 км/ч 

Забележка: Автобусите, тръгващи от Девин (спирка „Балдаран Спрингс”) в работни 

дни в 9.30 и 17.15 ч. и от Настан (център) в 8.15 и 18.00 ч. се отбиват от спирка 

„Забрал”, отиват до “СТС”, връщат се на спирка „Забрал” и продължават в 

съответната посока. 
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ПОДРОБНО МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 

На градска линия Девин-квартал Настан 

Изпълнява се в събота, неделя и празнични дни:  

Разстоя- 

Часове, минути, секунди 

(ориентировъчно)     

Часове, минути, секунди 

(ориентировъчно) 

ние (км.) Пристига Стои  Тръгва 

   М  А  Р  Ш  Р  У Т 

(спирки) Пристига Стои  Тръгва 

  

  

07.30’00” 

09.30’00” 

12.00’00” 

17.30’00” 

Девин „Балдаран 

Спрингс” 

08.15’00” 

10.15’00” 

13.00’00” 

18.15’00” 

  

0.2 

07.30’30” 

09.30’30”  

12.00’30”  

17.30’30” 

12 

сек. 

07.30’42” 

09.30’42” 

12.00’42” 

17.30’42” 

Пазара 

08.14’18” 

10.14’18” 

12.59’18” 

18.14’18” 

12 

сек. 

08.14’30” 

10.14’30” 

12.59’30” 

18.14’30”  

0.5 

07.31’42” 

09.31’42” 

12.01’42” 

17.31’42” 

12 

сек. 

07.31’54” 

09.31’54” 

12.01’54” 

17.31’54” 

Ул. „В. Левски срещу 

СПА комплекс 

„Орфей” 

08.13’06” 

10.13’06” 

12.58’06” 

18.13’06” 

12 

сек. 

08.13’18” 

10.13’18” 

12.58’18” 

18.13’18”  

0.2 

07.32’24” 

09.32’24” 

12.02’24” 

17.32’24” 

1 мин. 

30 

сек. 

07.33’54” 

09.33’54” 

12.03’54”” 

17.33’54”  

ПГ „А. С. Попов” 

08.11’06” 

10.11’06” 

12.57’06” 

18.11’06” 

1 мин. 

30 

сек. 

08.12’36” 

10.12’36” 

12.57’36” 

18.12’36” 

0.5 

07.35’24” 

09.35’24” 

12.05’24” 

17.35’24”  

1мин. 

07.36’24” 

09.36’24” 

12.06’24” 

17.36’24” 

Болнична 

08.08’46” 

10.08’46” 

12.53’46” 

18.08’46” 

1мин. 

08.09’46” 

10.09’46” 

12.54’46” 

18.09’46” 

1.0 

07.38’24” 

09.38’24” 

12.08’24” 

17.38’24”  

12сек. 

07.38’36” 

09.38’36” 

12.08’36” 

17.38’36”  

Бензиностанция 

„Петрол” 

08.06’34” 

10.06’34” 

12.51’34” 

18.06’34” 

12сек. 

08.06’46” 

10.06’46” 

12.51’46” 

18.06’46” 

0.3 

07.39’06” 

09.39’06” 

12.09’06” 

17.39’06” 

12сек. 

07.39’18” 

09.39’18” 

12.09’18” 

17.39’18” 

Механичен завод 

08.05’52” 

10.05’52” 

12.50’52” 

18.05’52” 

12сек. 

08.06’04” 

10.06’04” 

12.51’04” 

18.06’04” 

0.5 

07.40’03” 

09.40’03” 

12.10’03” 

17.40’03” 

30сек. 

07.40’33” 

09.40’33” 

12.10’33” 

17.40’33” 

Забрал 

08.04’42” 

10.04’42” 

12.49’42” 

18.04’42” 

30сек. 

08.05’12” 

10.05’12” 

12.50’12” 

18.05’12” 
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1.1 

07.41’48” 

09.41’48” 

12.11’48” 

17.41’48” 

12сек. 

07.42’00” 

09.42’00” 

12.12’00” 

17.42’00” 

Червения мост 

08.03’15” 

10.03’15” 

12.48’15” 

18.03’15” 

12сек. 

08.03’27” 

10.03’27” 

12.48’27” 

18.03’27” 

0.8 

07.43’15” 

09.43’15” 

12.13’15” 

17.43’15” 

12сек. 

07.43’27” 

09.43’27” 

12.13’27” 

17.43’27” 

Настански мост 

08.01’48” 

10.01’48” 

12.46’48” 

18.01’48” 

12сек. 

08.02’00” 

10.02’00” 

12.47’00” 

18.02’00” 

 

1.2 

07.44’12” 

09.44’12” 

12.14’12” 

17.44’12” 

15сек. 

07.44’27” 

09.44’27” 

12.14’27” 

17.44’27” 

Срещу училището в 

кв. Настан 

08.00’33” 

10.00’33” 

12.45’33” 

18.00’33” 

15сек. 

08.00’48” 

10.00’48” 

12.45’33” 

18.00’48” 

0.4 

07.45’00” 

09.45’00” 

12.15’00” 

17.45’00” 

  
Квартал Настан 

център 
  

08.00’00” 

10.00’00” 

12.45’00” 

18.00’00” 

Обща 

дължина  

 

 

 

6.7 

 

 

 

км.    

Общо 

време за 

движение  0 ч. 11.3 мин. Средна техническа скорост 35.6 км/ч 

Общо 

време за 

пътуване  0 ч. 15 мин. Средна съобщителна скорост 26.8 км/ч 

Събота от Девин (спирка „Балдаран Спрингс”) до мост за гробищен парк на 09.30 

часа и обратно на 10.06 часа:  

 

 

ПОДРОБНО МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 

На междуселищна линия Квартал Настан-Грохотно 

Изпълнява се всеки ден без събота, неделя и празнични дни 

Разстоя-           Час,минути                Час,минути 

ние (км) Пристига Стои  Тръгва    М  А  Р  Ш  Р  У Т Пристига Стои 

 

Тръгва 

      

07.07 

12.31 

13.46 

Квартал Настан-

център 

07.22 

12.45  

14.00     
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15.16 

17.36 

19.45 

15.31 

17.51 

20.10 

5.3 

07.14 

12.38 

13.52 

15.23 

17.43 

19.52   Грохотно-център   

07.15 

12.39 

13.53 

15.24 

17.44 

19.53 

 

Обща дължина  

 

5.3 

 

км.    

Общо време за 

движение  0 ч. 07 мин. 

Средна техническа 

скорост 45.4 км/ч 

 

 

 

ІV. Линии, невключени в пакет: 

 

Девин - Беден - 13 км 

Час на тръгване от Беден в 06.30 ч. и обратно в 18.00 ч. 

спирки: гр. Девин, Разклон за Беден, Беден 

Линията се изпълнява всеки ден 

 

Девин - Гьоврен – 18 км. 

Тръгване от Девин 15.20 ч. и от Гьоврен в 6.30 ч. 

Спирки: Девин, кв. Настан, Грохотно, Тешел, Гьоврен 

Линията се изпълнява без събота и неделя 

 

Девин – Смолян – 46 км. 

Тръгване от Девин 07.15 ч. и обратно в 13.30 ч. 

Спирки: Девин, Беденски Бани, Широка лъка, Стойките, Превала, Смолян 

Изпълнява се без събота и неделя. 

 

Девин - Триград – 28 км. 

Тръгване от Девин 12.30 ч. и от Триград в 8.30 ч. 

Спирки: Девин, кв. Настан, Грохотно, Тешел, Гьоврен и Триград 

Линията се изпълнява без събота и неделя 

 

 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 59 

от 29.05.2019 г. 

 

Разпореждане с общински имот 
 
 

На основание чл.62,ал.2 от АПК   
 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

1.Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в номера на сградата, в 

Решение №43 от 11.04.2019 г., като в т. 1 от Решението идентификатор 

№20465.504.1030.3 се промени на идентификатор №20465.502.287.1 

 
 
 

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 9, ДЗО - 60/25.04.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

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 № 60 

от 29.05.2019 г. 

 

Утвърждаване статута на общински жилища 
 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.2, ал.2 от 

Наредба №3 на Община Девин за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост,  

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Определя броя, вида и местонахождението на жилищата - общинска 

собственост,съгласно Приложение № 1.   

 

  

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 10, ДЗО - 61/08.05.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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                                                                                  Приложение към Решение № 60 от 29.05.2019 г. 
 
 

 
СПРАВКА ЗА ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД СПОРЕД  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО МУ   
2019г. 

 
 

Предназначение Брой Местонахождение 
1.Жилища за 

настаняване под наем  
на граждани с 

установени жилищни 
нужди 

     7 броя 
апартаменти 

 
 

     3  броя 
апартаменти 

 
 

19 броя стаи 
 
 
 
 

 

гр. Девин, Бл. Д-3: ап.10; 
гр. Девин, Бл. Д-5: ап.1, ап.14, ап.18, ап.19, ап.35; 
гр. Девин, Бл. К-2: ап.25; 
 
с. Триград, блок „Подвис”: ап.4, ап.7; 
с. Гьоврен, блок „Светлина”: ап.1; 
 
 
гр. Девин, Общежитие на ул. „Явор” № 1:  
ет.I – ст.№ 103, ст.№ 104, ст.№ 105, ст.№ 106, ст.№ 108, ст.№ 111; 
ет.II – ст.№ 204, ст.№ 207, ст.№ 208, ст.№ 209, ст.№ 210, ст.№ 211; 
ет.III – ст.№ 302, ст.№ 304, ст.№305, ст.№ 306, ст. № 310, ст.№ 311, 
ст.№ 312; 
  

2.Резервни жилища       3 броя 
апартаменти 

 
 
 

     1 брой 
апартаменти 

 
 

10 броя стаи 

гр. Девин, Бл. Д-4: ап.20; 
гр. Девин, Бл. Д-3: ап.40; 
гр. Девин, Бл. Д-5: ап.33; 
 
 
с.Триград, блок „Подвис“: ап. 9 
 
 
гр. Девин, Общежитие на ул. „Явор” № 1: 
ет.I – ст.№ 101, ст.№ 102, ст.№ 109, ст.№ 110, ст. № 112; 
ет.II – ст.№ 201, ст.№ 202; ст.№ 212; 
ет.III – ст.№ 301, ст.№ 303; 
 

3.Ведомствени 
жилища 

      1 брой 
апартаменти 
 

1 брой 
апартамент 

 
1 броя стаи 

 
 
 
 
 
 

16 броя 
апартаменти 

гр.Девин, блок „Здравец”- ап.8; 
 
 
с.Триград, блок „Подвис”, ап.3; 
 
гр.Девин, Общежитие на ул.”Явор” № 1: 
ет.ІІ –ст. № 203; 
 
 
 
 
 
гр.Девин, ул. „Опълченска“, временни сглобяеми жилищни 
постройки 
Къща № 1; Къща № 2; Къща № 3; Къща № 4, всяка от които се 
състои от 4 бр. апартаменти 
 
Къщи № 3 и № 4 или 8 бр. апартаменти – предоставени за 
безвъзмездно управление на МБАЛ Девин ЕАД /съгласно Решение 
№ 6/ 15.01.2014г. на ОбС – Девин/  

4.Жилища за 
продажба, замяна и 

1 брой 
апартамент 

с. Триград, блок „Подвис”: ап.5 



3 
 

обезщетяване 
 

 

5.Правоимащи по 
ЗУПГМЖСВ 

  

ВСИЧКО 37 броя 
апартаменти 
  30 броя стаи 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 61 

от 29.05.2019 г. 

 

Изменение на разрешително № 3/27.10.2016 г. за водовземане 

наминерална вода – изключителна държавна собственост от находище 

Беденски бани, община Девин, област Смолян на „ЗГП” ООД 

 

 

На основание чл. чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.72, ал.1, т.2 от ЗВ и във 

връзка с чл.52, ал.1, т.3, чл.76 ал.1, чл.78а от ЗВ и т.6.3 от Решение 

№40/07.02.2011г., с което МОСВ предоставя на община Девин безвъзмездно за 

управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски бани 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие за изменение на разрешително  № 3/27.10.2016 г. за 

водовзмемане на минерална вода от находище Беденски бани, Шахтов кладенец – м. 

Беденски бани, община Девин, област Смолян на „ЗГП” ООД, със седалище и адрес 

на управление - гр.Пловдив, кв. Коматево, ул. Околовръстен път, имот 15006, за  

обект „Комплекс с открити басейни и хотел” в ПИ с идентификатор 20465.504.831 по 

КК и КР на гр. Девин, община Девин, област Смолян, с административен адрес – гр. 

Девин, ул. „Васил Левски” № 1., с годишен обем – до 3 500 куб.м. 

 

 2.Останалите раздели в разрешително № 3/27.10.2016 г. не се променят. 

  

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 11, ДЗО - 62/08.05.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

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 № 62 

от 29.05.2019 г. 

 

Изменение на разрешително № 01610173/23.01.2009 г. за водовземане на 

минерална вода – изключителна държавна собственост от находище 

Беденски бани, община Девин, област Смолян на „ЗГП” ООД 

 

 

На основание чл.  21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.72, ал.1, т.2 от ЗВ и във връзка 

с чл.52, ал.1, т.3, чл.76 ал.1, чл.78а от ЗВ и т.6.3 от Решение №40/07.02.2011г., с 

което МОСВ предоставя на община Девин безвъзмездно за управление и ползване за 

срок от 25 години находище Беденски бани 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изменение на разрешително     № 01610173/23.01.2009 

г., изменено и продължено с Решение № 7-ПРС и ИЗМ/17.01.2019 г. за водовзмемане 

на минерална вода от находище Беденски бани, „Сондаж № 4” – м. Беденски бани, 

община Девин, област Смолян на „ЗГП” ООД, със седалище и адрес на управление - 

гр.Пловдив, кв. Коматево, ул. „Околовръстен път”, имот 15006, за  обект „СПА хотел 

Персенк” находящ се на ул. „Дружба” № 10, гр. Девин, община Девин, област 

Смолян, с годишен обем – до 1 000 куб.м. 

 

2. Останалите раздели в разрешително № 01610173/23.01.2009 г. не се 

променят. 

  
  

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 12, ДЗО - 63/08.05.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

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 № 63 

от 29.05.2019 г. 

 

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 2019 - 

2020 г. за Община Девин 

 

На основание чл.  2211,,  аалл..  11  тт..  1122  ии  аалл..  22  оотт  ЗЗММССММАА  ии  ччлл..  33,,  аалл..  11  оотт  

ППррааввииллннииккаа  ззаа  ппррииллааггааннее  ннаа  ЗЗааккооннаа  ззаа  ззааккррииллаа  ннаа  ддееттееттоо  

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

11..    ППррииееммаа  ППррооггррааммаа  ззаа  ззааккррииллаа  ннаа  ддееттееттоо  ззаа  ппееррииооддаа  22001199  --  22002200  гг..  ззаа  

ООббщщииннаа  ДДееввиинн 

 

  

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 13, ДЗО - 64/15.05.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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Приложение към Решение №63 от 29.05.2019 г. 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 - 2020 г. 

ОБЩИНА ДЕВИН 

І. РАВEНСТВО НА ШАНСОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Цел Дейност Отговорни институции 
Предвидени 

средства 

1: Гарантиране на правата 

на всички деца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Извършване на проверка и оценка на всеки постъпил в 

Община Девин сигнал за нарушаване правата на дете. 

Дирекция „Социално 

подпомагане“ (ДСП)–

Девин 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.2. Подкрепа на детето и семейството чрез мерки за закрила 

в семейна среда. 

1.2.1. Насочване към програми за заетост и финансова 

подкрепа на семейства, отговарящи на условията за социално 

подпомагане, за децата, които отглеждат. 

1.2.2. Осигуряване на педагогическа и правна помощ на 

родителите или лицата, на които са възложени родителски 

функции, по проблеми, свързани с отглеждането, 

възпитанието и обучението на децата. 

1.2.3. При определяне на необходимост, насочване към 

Община Девин, ДСП – 

Девин, Център за 

обществена подкрепа 

(ЦОП) – Девин  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 
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ползване на подходящи социални услуги в общността. 

1.2.4. Консултиране и информиране на детето в съответствие 

с неговата възраст и със степента на неговото развитие. 

1.2.5. Проучване индивидуалните възможности и интереси на 

детето и насочването му към подходящи форми за 

ангажиране на свободното му време. 

1.2.6. Съдействие на осиновителите при подготовката им за 

изпълнение на родителските им функции, процедура по 

осиновяване, обучение на кандидат–осиновителите, както и 

защита правата на детето при прекратяване на 

осиновяването. 

1.2.7. Диагностика и комплексно оценяване на 

индивидуалните потребности и ресурсите на дете с 

увреждане в най-ранна възраст и подкрепа на неговото 

семейство чрез предоставяне на социални услуги. 

1.3. Развитие на съществуващите социални услуги за 

подкрепа на децата и семействата на територията на Община 

Девин. 

1.3.1. Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” 

по проект „Приеми ме 2015”, в съответствие с направеното 

проучване на потребностите от социалната услуга „Приемна 

грижа“ и планираните вид и брой приемни семейства в 

Община Девин, ДСП – 

Девин, ЦОП – Девин, 

ОЕПГ 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 
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община Девин. Консултиране и подпомагане на хората, 

заявили интерес към приемната грижа, чрез предоставяне на 

допълнителна информация, предоставяне на комплект 

документи, подпомагане при подготовката на документите; 

обучения и оценявания; участие в процеса на напасване, 

опознаване и подготовката за настаняване на децата при 

приемните семейства. 

1.3.2. Осигуряване на достъп до почасова грижа за деца с 

увреждания, отглеждани в семейна среда, с оглед тяхната 

социализация и задоволяване на индивидуалните им 

потребности в ЦОП – Девин. 

2: Деинституционализация 

и развитие на алтернативни 

социални услуги. 

2.1. Превенция на изоставянето и прилагане на мерки за 

намаляване на броя на децата от Община Девин, настанени 

извън семейна среда. 

ДСП – Девин, ЦОП – 

Девин 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.2. Продължаване на социалната работа по утвърдения 

механизъм на междуинституционално сътрудничество и 

координация на действията по превенция на изоставянето на 

деца. 

2.2.1. Ранна превенция на изоставянето и задържане на 

новородените деца в биологичното семейство. Информиране 

и консултиране на родилки в риск от изоставяне на децата 

си, за последиците от институционалното отглеждане на 

децата, особено в първите месеци от раждането и оказване 

ДСП – Девин, ЦОП – 

Девин, Лични лекари, 

Лекари -специалисти 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 



4 
 

на необходимата подкрепа. 

3: Развитие и подобряване 

на предоставянето на 

услугата „Приемна грижа” 

3.1. Развитие на социални услуги за подкрепа на децата и 

семействата и разкриването на нови социални услуги за 

приоритетни целеви групи. 

3.1.1. Развитие и предоставяне на социалната услуга 

“Приемна грижа” и нейното популяризиране сред 

обществеността. Консултиране и подпомагане на хората, 

заявили интерес към приемната грижа, чрез предоставяне на 

допълнителна информация, в съответствие с потребностите 

на общината; участие в процеса на напасване опознаване и 

подготовката за настаняване на децата при приемните 

семейства. 

 Община Девин, ДСП – 

Девин, ЦОП – Девин, 

ОЕПГ 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

Цел Дейност Отговорни институции 
Предвидени 

средства 

1: Подобряване на 

майчиното и детското 

здраве 

1.1. Обхващане на майките от рискови групи в женски 

консултации. 

Лични лекари,  

Регионална Здравна 

Инспекция (РЗИ) – 

Смолян, лекари по 

дентална медицина 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 
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1.2. Кампании за подобряване обхвата на извършваните 

детски консултации, задължителни имунизации, 

профилактични здравни и стоматологични прегледи. 

РЗИ – Смолян, лични 

лекари, лекари по 

дентална медицина 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.3. Прилагане на различни подходи за утвърждаване на 

модел за здравословно хранене в семействата, детските 

градини и училищата. 

РЗИ – Смолян, училища, 

детски заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2: Осигуряване на 

превантивни мерки срещу 

рисково сексуално 

поведение, ранна 

бременност и употребата 

на психо активни вещества. 

2.1. Повишаване на знанията на медицинските специалисти в 

училищните здравни кабинети в областта на промоция на 

здравето и превенция на водещи  рискови фактори в 

училищна възраст. 

Община Девин, училища 

в сътрудничество с 

медицински специалисти 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.2. Превенция на сексуално предавани инфекции, 

ХИВ/СПИН и на рисково поведение (сексуално насилие, 

употреба на алкохол и наркотици) сред юношите. 

Община Девин, училища 

в сътрудничество с 

медицински специалисти, 

ЦОП – Девин  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 2.3. Утвърждаване на практиката за своевременно 

уведомяване на Дирекция „Социално подпомагане” – Девин 

от страна на лични лекари и медицинския персонал в 

училищата, при съмнение за наличие на риск за детето в 

семейството. 

ДСП – Девин, медицински 

специалисти, лични 

лекари, ЦОП – Девин, 

училища 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.4. Разпространение на информационни материали за 

родители и младежи с цел повишаване на родителския 

капаците  и познанията на непълнолетните за вредното 

влияние на  наркотиците, алкохола и цигарите. 

Община Девин, училища, 

ЦОП – Девин 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 
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2.5. Насърчаване на неформалното образование на младите 

хора в областта на зависимостите и грижа за здравословния 

им начин на живот. 

Община Девин, училища, 

ЦОП – Девин 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.6. Повишаване информираността за рисковете от 

употребата на наркотични вещества и за рисковете от 

употребата на предписани или закупени без рецепта 

лекарствени продукти. 

Община Девин, училища, 

ЦОП – Девин, РУ – Девин 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

3: Оптимизиране и 

повишаване качеството и 

достъпа до здравни услуги 

на децата 

3.1. Усъвършенстване на промотивно-профилактичната 

дейност - имунизации, правилно хранене, ограничаване 

влиянието на вредните фактори и заболяванията. 

Община Девин, ЦОП – 

Девин, училища, детски 

заведения,  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

3.2. Работа с родителите относно провеждане на здравните 

грижи на децата. 

Община Девин, ЦОП – 

Девин, училища, детски 

заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

4: Подобряване на 

сътрудничеството при 

работа по конкретни 

случаи на деца в риск от 

инфектиране или 

предаване на ХИВ, хепатит 

В, хепатит С и СПИН 

4.1. Работа на екипи на общинско ниво с оглед прилагане на 

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в 

случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и 

сексуално предавани инфекции. 

ДСП – Девин, Община 

Девин, РУ – Девин, РЗИ – 

Смолян, ЦОП – Девин и 

др. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

ІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА 

Цел Дейност Отговорни институции 
Предвидени 

средства 
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1: Развитие на различни 

форми, модели и 

инструменти за превенция 

на инцидентите и 

травматизма при деца  

1.1. Обезопасяване и модернизиране на детските площадки 

за игра. 

Община Девин В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.2. Организиране на общински състезания на младежките 

противопожарни отряди „Млад огнеборец”. 

РУ – Девин,  Пожарна 

безопасност и защита на 

населението (ПБЗН) – 

Девин, Община Девин, 

училища  

Бюджет 300 000 

осигурен от МОН, 

общини и НПО 

1.3. Провеждане на тематични кампании на полицията: 

„Абитуриенти”, „Ваканция! Да запазим живота на децата на 

пътя!”, „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”. 

РУ – Девин, Община 

Девин, училища  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.4. Провеждане на общински етап конкурс за детска рисунка 

с международно участие: „С очите си видях бедата”. 

РУ – Девин, ПБЗН – 

Девин, Община Девин, 

училища, ДСП – Девин, 

ЦОП - Девин 

Бюджет 3000 

лева осигурен от 

Национална 

програма за 

участие на 

Република 

България в 

междуправителст

вени дейности на 

Съвета на Европа  

1.5. Провеждане на общински етап ученическо състезание 

„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. 

РУ – Девин, ПБЗН – 

Девин, Община Девин, 

училища 

Бюджет 9000 

лева осигурен от 

МОН, общини и 



8 
 

НПО 

 1.6. Провеждане на беседи в часа на класа по теми, свързани 

със защита при бедствия в съответствие с изискванията за 

обучение по чл.16, ал.3 от Закона за защита при бедствия 

(ЗЗБ). 

РУ – Девин, ПБЗН – 

Девин, Община Девин, 

училища, ЦОП - Девин 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2: Създаване на по-добри 

условия за гарантиране на 

правото на детето на живот 

и развитие в сигурна и 

безопасна среда. 

2.1. Създаване на регистър за деца, търсещи международна 

закрила. 

РУ – Девин, ДСП – Девин, 

Община Девин и др.  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Цел Дейности Отговорни институции 
Предвидени 

средства 

1: Превенция на 

отпадането от училище 

1.1.Изпълнение на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст. 

Община Девин, училища, 

детски заведения, ЦОП – 

Девин, ДСП – Девин, РУ – 

Девин 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.2. Ограничаване броя на децата, отпадащи от 

образователната система поради социални причини и на 

децата с поведенчески проблеми. 

1.2.1. Осигуряване на подкрепа за повишаване на 

мотивацията за продължаване на образователния процес и 

Община Девин, училища 

и детски заведения, ЦОП 

– Девин, ДСП – Девин 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 
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преодоляване на трудностите при усвояване на учебния 

материал. 

1.2.2. Мобилна работа и работа на терен с родителите, които 

не мотивират децата си да посещават редовно училище. 

2: Интегриране в 

училищата и детски 

градини на децата със СОП, 

както и социална и 

образователна интеграция 

на децата и учениците от 

етническите малцинства. 

2.1. Продължаване на политиката за включващо обучение на 

децата със специални образователни потребности, чрез 

организиране и провеждане на информационни кампании и 

предоставяне на актуална информация на родители на деца 

със СОП за процеса на включващото обучение. 

Училища, детски 

заведения, ДСП – Девин, 

ЦОП – Девин  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.2. Увеличаване броя на архитектурно адаптираните детски 

градини и училища за достъп на деца със СОП. 

Община Девин, училища 

и детски заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.3. Щатно осигуряване на подкрепяща среда /логопеди, 

психолози, ресурсни учители и други специалисти/ в 

училища и детски заведения. 

Община Девин, училища 

и детски заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.4. Подпомагане обучението на експерти, директори на 

училища, учители, психолози, педагогически съветници за 

работа по интегриране на децата със СОП и деца от 

етническите малцинства. 

Община Девин, училища 

и детски заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

V. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА СИСТЕМА, ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО 

Цел Дейности Отговорни институции 
Предвидени 

средства 
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1: Гарантиране на 

ефективна система за 

детско правосъдие в 

условия на 

междуинституционално 

сътрудничество 

1.1. Осигуряване правото на децата правонарушители на 

справедливо и законосъобразно отношение при зачитане 

тяхното достойнство. Защита на правата и законните 

интереси на малолетни и непълнолетни от представител на 

ДСП при разглеждане на възпитателни дела, когато не е 

посочен доверен представител или адвокат. 

ДСП – Девин, РУ – Девин,  

Местна комисия за борба 

с противообществените 

прояви на малолетни и 

непълнолетни 

(МКБППМН) 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.2. Социално-превантивна дейност с цел решаване 

проблемите за професионална подготовка и трудова 

реализация на непълнолетни, напуснали СПИ, ВУИ, ПД, както 

и на условно осъдени. 

РУ – Девин,МКБППМН В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2: Превенция на рисковото 

поведение сред децата и 

подобряване на 

координацията между 

правораздавателната, 

социалната, здравната и 

образователната система 

2.1. Информационна кампания във връзка с дейността на 

МКБППМН – Девин – запознаване на подрастващите с 

дейността на комисията и с „горещи” телефони за връзка. 

МКБППМН В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.2. Провеждане на кампания за превенция на употребата на 

наркотични вещества сред децата. 

РУ – Девин, МКБППМН, 

училища 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

VІ. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, 

ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Цел Дейности Отговорни институции 
Предвидени 

средства 

1: Ранно идентифициране 1.1. Социално – превантивна дейност с цел решаване Община Девин, В рамките на 
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регистриране, насочване и 

взаимодействие в работата 

при сигнали и случаи на 

насилие и злоупотреба с 

дете във всички институции 

и организации, работещ 

проблемите за професионална подготовка и трудова 

реализация на непълнолетните напуснали ВУИ и СПИ, както и 

осъдените условно. 

1.1.1. Насочване към индивидуално консултиране с експерти 

от МКБППМН. 

МКБППМН, ЦОП – Девин утвърдения 

бюджет  

1.2. Осъществяване на контрол на обществени места за 

неупотреба на алкохол, цигари и наркотици от деца чрез 

извършване на проверки. 

ДСП – Девин, РУ – Девин, 

Община Девин, МКБППМН 

и др. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.3. Подкрепа на деца, жертви на насилие или в риск от 

насилие чрез социално консултиране и индивидуална работа. 

ДСП – Девин, МКБППМН, 

ЦОП – Девин  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.4. Подкрепа и консултиране на родители на деца 

преживели насилие и родители, упражняващи насилие над 

децата. 

ДСП – Девин, МКБППМН, 

ЦОП – Девин 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.5. Участия в обучения с цел ефективното прилагане на 

координационния механизъм за работа с деца, жертви на 

насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция. 

ДСП – Девин, МКБППМН, 

РУ – Девин, ЦОП – Девин,   

Община Девин, училища, 

детски заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.6. Провеждане на кампании по превенция на насилието 

срещу деца и трафика на деца. 

ДСП – Девин, МКБППМН, 

РУ – Девин, ЦОП – Девин,   

Община Девин, училища, 

детски заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 
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2: Подобряване 

ефективността на 

системата за превенция и 

работа с деца, жертви на 

насилие. 

2.1. Повишаване на професионалните компетентности на 

специалистите, работещи по проблемите на насилието над 

деца, за работа с деца, жертва на насилие и свидетели на 

престъпление. 

ДСП – Девин, МКБППМН, 

РУ – Девин, ЦОП – Девин,   

Община Девин, училища, 

детски заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.2. Увеличаване броя на психолозите в училищата и в 

детските градини на територията на общината. 

Община Девин, училища, 

детски заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.3. Прилагане на Координационен механизъм за 

взаимодействие при работата в случаи на деца, жертви или в 

риск от насилие и за взаимодействие при кризисна 

интервенция. 

Община Девин, РУ –

Девин, училища, детски 

заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.4. Подобряване качеството на превантивната работа в 

училищна и извънучилищна среда за ограничаване на 

конфликтното поведение на децата и учениците. 

2.4.1. Дейности за ограничаване формите на насилие сред 

децата в училище: чрез програми за превантивна работа и 

овладяване на агресията в училище; 

2.4.2. Тематични информационни срещи за превенция на 

насилието и агресията в училища и детски градини: 

-дискусии и беседи с ученици в юношеска възраст по теми, 

свързани с превенция на агресия, насилие и конфликти; 

ДСП – Девин, МКБППМН, 

РУ – Девин, ЦОП – Девин,   

Община Девин, училища, 

детски заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 
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- дискусии и беседи с родители на деца в детските градини; 

- групова работа /тренинги/ с тийнейджъри в училищата, с 

ниска мотивация и проблемно поведение. 

2.5. Превенция на безнадзорността на децата. 

2.5.1. Периодични обходи за регистриране на скитащи и 

просещи деца; 

2.5.2. Работа с уязвими семейства на скитащи и просещи 

деца.  

 

ДСП – Девин, МКБППМН, 

РУ – Девин, ЦОП – Девин,   

Община Девин, училища, 

детски заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.6. Повишаване чувствителността на гражданите към 

детското насилие чрез тематични дни и кампании. 

ДСП – Девин, МКБППМН, 

РУ – Девин, ЦОП – Девин,   

Община Девин, училища, 

детски заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

3: Превенция на 

злоупотребата с деца в 

интернет пространството. 

3.1. Повишаване обществена информираност с цел 

предпазване на децата в онлайн среда чрез включване в 

национални и регионални кампании. 

ДСП – Девин, МКБППМН, 

РУ – Девин, ЦОП – Девин,   

Община Девин, училища 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

VІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

Цел Дейности Отговорни институции 
Предвидени 

средства 

1.Разпространение на 

добри практики и насоки за 

участие на децата в 

1.1. Насърчаване творческото мислене на децата, с цел 

възрастните да чуят тяхното мнение за бързо променящия се 

свят. Изграждане на активна гражданска позиция. 

МКБППМН, ЦОП – Девин, 

читалища,  училища, 

В рамките на 

утвърдения 
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сферите на образованието, 

правосъдието, социалната 

закрила, културния живот 

и спорта 

Организирани и проведени конкурси от Съвета на децата. детски заведения  бюджет 

2. Насърчаване на 

участието на децата в 

доброволчески инициативи 

2.1. Реализиране на програма „Детско полицейско 

управление“. 

РУ – Девин,  МКБППМН,  

ЦОП – Девин, училища и  

детски заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.2. Организиране на информационни кампании в училищата. РУ – Девин,  МКБППМН,  

ЦОП – Девин, училища и  

детски заведения 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

VІІІ. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 

Цел Дейности Отговорни институции 
Предвидени 

средства 

1: Създаване на условия и 

възможности за участие в 

безплатни занимания с 

физически упражнеия и 

спорт 

1.1. Изпълнение на Програма „Спорт за деца с увреждания и 

деца в риск”. 

Община Девин, училища, 

детски градини 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2: Осигуряване на достъп 

на всички деца до културни 

дейности и дейности за 

свободното време 

2.1. Предоставяне на стипендии и еднократно финансово 

подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на 

мерките за закрила на децата с изявени дарби от държавните 

и общински училища. 

Община Девин, училища, 

детски градини, 

читалища 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 
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3: Осигуряване на достъп 

на всички деца до културни 

дейности и дейности за 

свободното време 

3.1. Насърчаване участието на децата и учениците в 

извънкласни и извънучилищни дейности в областта на 

науката, изкуството, технологиите и спорта в училищата. 

Община Девин, училища, 

читалища. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

ІХ. МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

Цел Дейности Отговорни институции 
Предвидени 

средства 

1: Мониторинг на системата 

за закрила на детето 

1.1. Оказване на методическа подкрепа на ОЗД към ДСП.  ДСП – Девин  В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.2. Провеждане на обучения за служителите от ОЗД. ДСП – Девин  В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.3. Подобряване на координацията в случаите, свързани с 

деца, жертви на насилие. 

ДСП – Девин, РУ – Девин, 

Община Девин и др. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 
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ИНСТИТУЦИИ, УЧАСТВАЩИ В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА: 

1. Дирекция „Социално подпомагане” – Девин; 

2. Училища и детски заведения в община Девин; 

3. Районно управление „Полиция” - гр. Девин; 

4. Общопрактикуващи лекари; 

5. Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни; 

6. Читалища в Община Девин; 

7. Община Девин; 

8. Районен съд – Девин; 

9. РЗИ – Смолян; 

10. Дирекция „Бюро по труда” – гр. Девин; 

11. Център за обществена подкрепа – гр. Девин; 

12. МБАЛ „Девин” ЕАД 

 

 

 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 64 

от 29.05.2019 г. 

 

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот 

– УПИ IV, кв.20 – с. Гьоврен, община Девин, обл. Смолян 

 

На основание чл.  21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.26, ал.1 от 

Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие, за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отстъпено право на строеж за общински недвижим имот – частна общинска 

собственост, УПИ IV, кв.20 по ПУП на  с. Гьоврен, община Девин, обл.Смолян, с площ 

445 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване до 10 м. АОС № 2645/13.03.2019г., с първоначална 

цена от 3604.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител. 

  

  

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 14, ДЗО - 65/15.05.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

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 № 65 

от 29.05.2019 г. 

 

Приемане на Отчет за изпълнение на Годишен план на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Девин за 

2018 г. и на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в община Девин за 2019 г. 

 

 

На основание чл.  20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 

от ЗМСМА и чл.197 ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Отчета за изпълнение на Годишен план на дейностите за подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Девин за 

2018 г., съгласно Приложение №1. 

 

2. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците на територията на община Девин за 2019 г., съгласно 

Приложение №2.  

 

3. Възлага на Кмета на община Девин да предприеме необходимите действия 

за привеждане на приетия Годишен план по т.2 в изпълнение. 

  

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 15, ДЗО - 66/16.05.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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                                                                                                             Приложение № 1 към Решение №66 от 16.05.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
О Б Щ И Н А  Д Е В И Н 

                                 ОБЛАСТ СМОЛЯН 
 

            

   

ОТЧЕТ 

 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2018  г. 
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ДЕЙНОСТ 

 
ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 

 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
ИНДИКАТОРИ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Осигуряване на процес и среда на учене, при които всяко дете и ученик има възможност за развитие на 
индивидуалния си потенциал, след пълноценно включване във всички аспекти на живота. 
1. Оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците и определяне на необходимостта от обща или от 
допълнителна подкрепа 
 
1.1. Извършване на оценка на риска от 
обучителни затруднения на децата на 5 и 6 
годишна възраст в рамките на установяването на 
готовността им за училище. Готовността на 
детето за училище отчита физическото, 
познавателното, социалното и емоционалното му 
развитие. 

Детски градини В началото на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой 
идентифицирани 

деца в ДГ-21 
Брой  

обхванати деца         
в ДГ -20 

 
 

1.2. Ранно оценяване на потребностите от 
подкрепа за личностно развитие на децата от 3 
години до 3 години и 6 месеца при постъпване за 
първи път на детето в детската градина  чрез 
скрининг за определяне на риск от възникване 
на обучителни затруднения или идентифициране 
на нуждата от оценка на потребностите за 
допълнителна подкрепа. 

Детски градини 
РЦПППО 

При постъпване 
на детето в 

детската градина 

В рамките на 
бюджета 

Брой 
идентифицирани 

деца- 3 от РЦПППО 
Брой  

обхванати деца- 3 
от РЦПППО  

1.3. Прецизиране на степeнта и вида на 
увреждане на конкретно дете, определяне на 
достатъчен брой часове за ресурсно подпомагане 
и допълнителна работа  с други специалисти 
като психолог, логопед, рехабилитатор и др. 

Детски градини 
РЦПППО 

В началото на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой включени 
деца- през 

календарната 2018 
година на 

територията на 
община Девин са 

извършени 21 
оценки на 

образователните 
потребности на деца 
и ученици. На 15 от 

тях е одобрено 
предоставянето на 

допълнителна 
подкрепа за 
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личностно развитие. 
На останалите 6 е 

препоръчано 
осигуряване на 

обща подкрепа от 
ДГ/ училището. 

Брой допълнителни 
часове- 

Педагогическите 
специалисти от 

състава на РЦПППО, 
които са част от 
ЕПЛР в детска 

градина/ училище 
изготвят 

индивидуален план 
за подкрепа, на 

всяко дете/ ученик, 
на които се 
предоставя 

допълнителна 
подкрепа за 

личностно развитие. 
В него е определен 
броя на часовете за 

работа на всеки 
специалист с 

детето/ ученика 
според 

индивидуалните му 
потребности. 

2. Прилагане на методи и подходи за ефективна работа с децата и учениците с обучителни трудности в 
образователните институции, осигурявайки им обща подкрепа за личностно развитие 
 
2.1. Общата подкрепа  за личностно развитие в 
детската градина, която е насочена към 
превенцията на обучителните затруднения, се 
изразява във включване на отделни деца в 
дейности според техните трудности, като: 
- обучение чрез допълнителни модули за деца, 

Детски градини По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета, 

програми и 
проекти 

Брой реализирани 
дейности 

Брой 
включени деца 

Брой допълнителни 
часове – по график 
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които не владеят български език; 
- прилагане на програми за психомоторно, 
познавателно и езиково развитие; 
 

на психолог и 
ресурсен учител в 

рамките на 
норматива 

Брой 
 въведени нови 

методи на обучения 
2.2. Общата подкрепа за личностно развитие в 
училището за целите на превенцията на 
обучителните затруднения се изразяват във 
включване на отделни ученици в дейности, като: 
- допълнително обучение по учебни предмети; 
- консултации по учебни предмети и 
допълнителни консултации по учебни предмети, 
които се провеждат извън редовните учебни 
часове; индивидуална работа; организиране и 
провеждане на занимания по интереси, работа с 
родители; 

Училища            
 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета, 

програми и 
проекти 

Брой допълнителни 
обучения - 91 

Брой  
проведени 

консултации-669 
Брой  

включени ученици - 
594 

2.3. Организиране на логопедична работа, като 
част от дейностите за целите на превенцията на 
обучителните затруднения в училищата и 
детските градини, които се изразяват във 
включване на отделни деца и ученици в 
дейности, като: 
- превенция на комуникативните нарушения и на 
обучителни трудности; 
- диагностика на комуникативните нарушения; 
- корекционно-терапевтична дейност при 
установени индикации за комуникативни 
нарушения; 
 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
подкрепени деца и 

ученици- На 
територията на 
община Девин 

РЦПППО- Смолян не 
разполага със 
специалист 
„логопед“. 
Специалист  

„логопед“ работи в 
СУ „Христо Ботев”-
включени ученици: 
-42- за превенция 

на ком. нарушения; 
-214- за 

диагностика 
-48  - за 

корекционно-
терапевтична 

дейност 
3. Организиране на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални 
образователни потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания в детските градини и училищата 



5 
 

3.1. Създаване на екипи за подкрепа за 
личностно развитие в училищата и детските 
градини за всяко дете и ученик, за което ще се 
извършва оценка на индивидуалните 
потребности и ще се предоставя допълнителна 
подкрепа. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
учебни и детски 
заведения със 

създадени екипи за 
подкрепа- 

специалистите на 
РЦПППО- Смолян 

участват в ЕПЛР на 
територията на 

община Девин в 3 
детски градини; 5 
основни училища и 
1 професионална 

гимназия 
Брой   

извършени оценки- 
21 в ДГ; ОУ; ПГЕ и 

40 в СУ „Христо 
Ботев”, гр. Девин 

3.2. Взаимодействие между екипа за подкрепа за 
личностно развитие от детските градини и 
училищата с регионалния екип за подкрепа за 
личностно развитие, във връзка с одобряване 
или не на оценките на ЕПЛР или извършване на 
оценка в образователните институции, които 
нямат създаден такъв екип, поради липса на 
квалифицирани кадри. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
проведени срещи- 3 

3.3. Разработване на индивидуален учебен план  
и индивидуални учебни програми за учениците 
със СОП и изготвяне на седмично разписание, 
съобразено с психо-физическите особености на 
учениците, както и индивидуалните им 
потребности. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

В началото на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
учебни и детски 

заведения  /10/- със 
създадени планове 
за подкрепа – за 

всяко дете/ ученик, 
на който се 

предоставя ДПЛР 
ЕПЛР изготвя 

индивидуален план 
за подкрепа. Според 

спецификата на 
състоянието и по 
преценка на ЕПЛР 



6 
 

за някои от 
учениците се 

изготвят 
индивидуални 

учебни програми по 
учебните предмети, 

по които не 
постигат ДОС за 
съответния клас 

3.4. Осигуряването на допълнителната подкрепа 
за личностно развитие включва: 
- работа с дете и ученик по конкретен случай 
- психо-социална рехабилитация, рехабилитация 
на слуха и говора, зрителна, рехабилитация на 
комуникативните нарушения и при физически 
увреждания 
- ресурсно подпомагане 
- осигуряване на достъпна архитектурна, обща и 
специализирана подкрепяща среда и 
специалисти 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
 деца и ученици, 

получили 
допълнителна 
подкрепа- за 

календарната 2018 
г. РЦПППО- Смолян 

е одобрил 
предоставяне на 

ДПЛР за 15 деца и 
24 ученици на 
територията на 

община Девин и 40 
ученици в СУ 

„Христо Ботев”, гр. 
Девин 

3.5. Прилагане на ефективни подходи и 
педагогически и психологически техники за 
работа с деца и ученици с разстройства на 
речта, дефицит на внимание, нарушена 
концентрация на вниманието и хиперактивност, 
с аутизъм. 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой 
 въведени нови 

методи на обучения   
Брой  

деца и ученици, 
получили 

допълнителна 
подкрепа – 40 в СУ 
„Христо Ботев”, гр. 

Девин и 300 бр. 
консултации 

4. Дейности в образователните институции и между всички компетентни институции за предотвратяване, адекватна и 
ефективна реакция при тежки нарушения на дисциплината  и прояви на агресия и тормоз от и спрямо деца и ученици 
4.1. Училищата и детските  градини, според 
своята специфика, разработват дейности по 
превенция  и интервенция въз основа на 

Детски градини 
Училища 

МКБППМН 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой реализирани 
дейности-15 с 

ученици от І до ХІІ 
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Механизма за противодействие на училищния 
тормоз между децата и учениците  в училище и 
на алгоритъма за неговото прилагане, утвърден 
от министъра на образованието и науката. 
 
 

клас 
Брой  

обхванати деца и 
ученици-205 от           

V-VІІІ клас 
 
 
 
 

4.2. Провеждане на превантивни кампании срещу 
агресията и тормоза в училища. 

Училища  
Община Девин 

МКБППМН 

 
Целогодишно 

В рамките на 
бюджета, 

програми и 
проекти 

Брой организирани 
кампании - 2 

 5. Осигуряване на възможности за разнообразна личностна изява  на всички деца и ученици като средство за 
утвърждаване на позитивна самооценка и мотивиране 
5.1. Организиране на училищно, общинско или 
регионално ниво на спортни празници, които 
включват и деца и ученици със специални 
образователни потребности. 

Детски градини 
Училища 

Община Девин 
ЦОП 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, 

програми и 
проекти 

Брой организирани 
празници, конкурси 

и олимпиади-2 
Брой 

 ученици, класирани 
на призови места на 

състезания, 
конкурси и 
олимпиади 

5.2. Организиране на публични изяви, културни 
събития, кулинарни състезания с участието на 
деца и ученици със специални образователни 
потребности. 

Детски градини 
Училища 

ЦОП 
Община Девин 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, 

програми и 
проекти 

Брой организирани 
празници, конкурси 

и състезания 
Брой  

ученици, класирани 
на призови места на 

състезания, 
конкурси и 
състезания 

5.3. Общински мероприятия, включващи изложба 
и/или базар, по повод 3 декември – 
Международен ден на хората с увреждания в 
полза на деца със  СОП. 

Община Девин 
Детски градини 

Училища 

3 декември В рамките на 
бюджета 

Брой  
проведени 

мероприятия-1 

6. Дейности на образователните институции и общините за подкрепа на дарбите и талантите  на децата и учениците, 
чрез поощрения и награждаване на училищно, общинско и областно ниво 
6.1. Подкрепа на талантливи деца чрез  Училища Целогодишно Бюджета  Брой  
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Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби. 

Община Девин 
МОН, ММС, МК 

на община Девин 
МОН, ММС, МК 

подкрепени 
талантливи деца 

6.2. Осигуряване на допълнителна подкрепа за 
личностно развитие на деца и ученици с изявени 
дарби. 
 

Училища Целогодишно В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой  
подкрепени  

деца 

6.3. Учредяване на морални и материални 
награди за деца и ученици  при постигнати 
изключителни успехи в учебната дейност; 
класиране на призови места и получаване на 
отличия за значими постижения в национални и 
международни състезания, олимпиади, конкурси, 
фестивали в областта на науката, технологиите, 
изкуствата и спорта. 

Училища 
Община Девин 

РУО 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти  
 

Брой 
 учредени награди 

Брой  
подкрепени деца 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:  Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности 
на всички деца и ученици.  
1. Осигуряване на специалисти в училищата и детските градини  и в общинските институции за предоставяне на обща 
и допълнителна подкрепа за личностно развитие 
1.1. Разширяване на психологическото 
обслужване на потребностите на децата и 
учениците в детските градини и училищата, в 
които с децата и учениците работят 
педагогически съветници и психолози. 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой образователни 
институции, в които 

има назначени 
психолози и/или 
педагогически 

съветници-1- /СУ 
„Христо Ботев”, гр. 

Девин/ 
1.2. Осигуряване на логопеди и/или 
рехабилитатори на слуха и говора в детските 
градини и училищата. 

Детски градини  
Училища 

В началото на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
назначени 

специалисти - 1 
1.3. Осигуряване на ресурсни учители за 
краткосрочна и дългосрочна допълнителна 
подкрепа на децата и учениците със специални 
образователни потребности по начините, 
определени от нормативната уредба. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

Община Девин 
 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
назначени ресурсни 

учители- 5 

1.4. Взаимодействие между образователните 
институции за съвместно ангажиране на 
специалисти. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

Община Девин 

Целогодишно В рамките на 
бюджета 

Брой проведени 
срещи- 4 

2. Повишаване квалификацията  на педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване  на 
компетентностите, за идентифициране на потребностите и предоставяне  на обща и допълнителна подкрепа. 
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2.1. Организиране и провеждане на обучения, 
семинари или форуми  на училищно, общинско и 
областно ниво за учители, педагогически 
съветници и други специалисти, осъществяващи 
дейности свързани с определяне на риска от 
възникване на обучителни затруднения и теми 
свързани с приобщаващото образование 

МОН 
РУО 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой  
проведени 

обучения, семинари 
или форуми 

Брой 
преподаватели, 

преминали обучения 
за повишаване на 
квалификацията 

3. Сътрудничество между педагогическите специалисти и обмен на добри практики. 
3.1. Организиране на форуми за споделяне на 
опит и добри практики от педагогическите 
специалисти на училищно, общинско и областно 
ниво. 

Детски градини 
Училища 
РУО, МОН 

 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
проведени форуми и 

работни срещи за 
обмен на опит 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:  Организационно развитие на институциите в системата на предучилищното и училищно образование за 
ефективно интегриране на целите, принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба за приобщаващо 
образование.   
1. Развитие на капацитета на училищата и детските градини за успешно прилагане на нормативната уредба 
1.1. Подкрепата за личностното развитие на 
децата и учениците  се организира и осигурява в 
съответствие с утвърдените областни и общински 
стратегии за подкрепа за личностно развитие. 
 

Община Девин 
 
 

Месец април 
2018 г. 

Не се нуждае Утвърдена 
Общинска стратегия 

за подкрепа за 
личностно развитие 

1.2. Детската градина, училището, регионалният 
център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование и центърът за 
подкрепа за личностно развитие  включват в 
своите годишни планове дейности, видовете 
дейности, сроковете и отговорниците за 
предоставяне на подкрепата за личностно 
развитие. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

 

В началото на 
учебната година 

Не се нуждае Брой  
утвърдени годишни 
планове- в началото 

на всяка учебна 
година, след 
приемане на 

педагогически съвет 
- Директорът на 
РЦПППО- Смолян 

утвърждава 
годишен план, както 

и утвърждава 
годишен план за 

дейността на всеки 
от специалистите 

 
1.3. За организиране и координиране на процеса Детски градини В началото на В рамките на Брой 
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на осигуряване на общата и допълнителната 
подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в детската градина и училището в 
началото на всяка учебна година със заповед на 
директора се определя координатор, който 
координира работата на екипите за подкрепа за 
личностно развитие и дейностите с 
педагогическите специалисти и с родителите. 

Училища 
 

учебната година бюджета определени 
координатори-13 

2. Възлагане на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици  от страна на общината на 
лицензирани доставчици на социални услуги  за деца 
 
2.1. Дейностите, които могат да се възлагат по 
този ред са: превантивна, диагностична, 
рехабилитационна, корекционна  и 
ресоциализираща работа с деца и ученици, 
ресурсно подпомагане на деца и ученици със 
СОП, педагогическа и психологическа подкрепа, 
програми за подкрепа и обучения на семейства. 
 

Община 
Девин 

Доставчици на 
социални услуги 
– ЦОП „Слънчо”, 

гр. Девин 

При  
Необходимост 
През цялата 

година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
възложени дейности 
През 2018г. в ЦОП 
„Слънчо”,гр. Девин 
е работено по78 
случая / деца  и 
семейства/-  
индивидуални 
потребители, като  
44  от тях са с 
нови  договори  за 
социална услуга.   
        Изготвена е 
индивидуална 
оценка на 
потребностите от 
подкрепа и 
индивидуален 
план за подкрепа 
на едно лице за 
настаняване в 
социална 
институция. 
         

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:  Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със 
специални образователни потребности в институциите в системата на предучилищното и училищно образование. 
1. Подобряване на достъпната архитектурна среда в образователните институции като част от осигуряването на 
подкрепяща среда 
1.1. Достъпна архитектурна среда се осигурява Община Девин Целогодишно  В рамките на Брой  
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най-малко чрез: 
- входни и комуникационни пространства 
- помещения и пространства за общо ползване 
- санитарно-хигиенни и спомагателни 

помещения 

Детски градини 
Училища 

 

/при 
 необходимост/ 

бюджета, програми 
и проекти 

учебни и детски 
заведения с 

предприети мерки 
за осигуряване на 
достъпна среда-3 
Ежегоден преглед 
на състоянието на 

материалната база и 
предложения за 

нейното 
подобряване 

 
1.2. Общодостъпните помещения в сградите се 
свързват чрез достъпен маршрут, както следва: 
- изграждане на съоръжения за достъпност на 
входовете в училищата и детските градини 
/рампи, асансьори, и др./ 
- изграждане на адаптирани детски площадки и 
съоръжения за игра 
- изграждане на адаптирани санитарни възли и 
обслужващи звена за деца и ученици със СОП 

Община Девин 
   Детски 
градини 

Училища 
 

Целогодишно  
/при 

 необходимост/ 

В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой  
учебни и детски 

заведения с 
предприети мерки 
за осигуряване на 
достъпна среда-3 
Ежегоден преглед 
на състоянието на 

материалната база и 
предложения за 

нейното 
подобряване 

 
2. Подобряване на специализираната подкрепяща среда в образователните институции, съобразно нормативните 

изисквания 
2.1. Обзавеждане на помещенията така, че да 
дават възможност да се устроят учебни места за 
ученици в инвалидни колички, както и учебни 
места за ученици с увреден слух с достатъчна 
осветеност, която да позволява детето или 
ученикът свободно да отчита по устните на 
учителя. 

Детски градини 
Училища 

Целогодишно  
/при 

 необходимост/ 

В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой  
учебни и детски 

заведения  с 
осигурена достъпна 
среда, технически 

средства, 
специализирано 

оборудване и 
дидактически 
материали - 3 

 
   

2.2. Оборудване при необходимост на учебни 
места за ученици с увреден слух с подходяща 
апаратура – FM  системи и други; 
специализирана техника за ученици с нарушено 
зрение  - брайлови машини, дисплей, компютри 
със синтетична синтезаторна реч и др. 

Детски градини 
Училища 

Целогодишно  
/при 

 необходимост/ 

В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

2.3. Осигуряване на подходящи помещения за Детски градини Целогодишно  В рамките на 
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кабинети за рехабилитация на слуха и говора, за 
логопедични кабинети, за ресурсни кабинети и 
за други специализирани кабинети. 

Училища /при 
 необходимост/ 

бюджета, програми 
и проекти 

2.4. Осигуряване при необходимост на игрови 
кътове за индивидуална работа. 

Детски градини 
Училища 

Целогодишно  
/при 

 необходимост/ 

В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 
2.5. Осигуряване на специализиран транспорт  от 
дома на детето с увреждане до съответната 
детска градина и/или училището. 

Детски градини 
Училища 

Община Девин 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

При необходимост 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:  Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес /деца и ученици, 
педагогически специалисти, родители/ и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика. 
1. Ефективно взаимодействие с родителите на деца със специални образователни потребности и с обучителни 

трудности 
1.1. Осигуряване на подкрепяща среда за 
семействата и близките на децата със СОП – 
консултиране с психолози, логопеди, социални 
работници, тренинги. 

Детски градини 
Училища 

Община Девин 
РЦПППО 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой  
деца и семейства, 

получили  
допълнителни 

услуги- 40 в СУ 
„Христо Ботев”, гр. 
Девин и два пъти 
седмично всеки от 
специалистите на 
РЦПППО- Смолян 

извършва 
консултации на 

родители в 
предварително 

утвърдено седмично 
разписание  

1.2. Привличане и използване ресурса на 
родителите за обогатяване на възможностите за 
въздействие, социализация и развитие – 
включване в екипи, извънкласни форми и групи 
и др. 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой  
проведени 

консултации -26 

1.3. Провеждане на срещи и беседи с 
родителите/настойниците на децата и учениците 
с екипа за подкрепа за личностно развитие, с 
цел предоставяне на актуална информация за 
състоянието на детето/ученика, включително 
медицински документи, с цел извършване на 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
проведени 

консултации- два 
пъти седмично 

всеки от 
специалистите на 
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обективна оценка на образователните 
потребности. 

РЦПППО- Смолян 
извършва 

консултации на 
родители в 

предварително 
утвърдено седмично 
разписание и 26 бр. 
консултации в СУ 
„Христо Ботев”,          

гр. Девин 
2. Работа с родители/настойници, които възпрепятстват редовното посещение на децата си в училище 
2.1. Повишаване на информираността на 
родителите, относно затрудненията в 
образователния процес на техните деца и 
възможностите за преодоляването им. 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

Не се нуждае Брой  
проведени 
срещи и 

консултации-80 

2.2. Развитие на целодневната организация на 
учебния ден, като инструмент за превенция на 
отпадане от училище. 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой училища с 
въведена 

целодневна 
организация на 

учебния ден до VІІ 
клас-8 

 
2.3. Ангажиране с конкретни мерки на 
обществените съвети, ученическите съвети, 
ученици и родители в дейности, насочени  към 
приобщаването на ученици в риск, ученици в 
неравностойно положение и подпомагането им 
да намерят и заемат своето място в училищния 
живот и в обществения живот. 
 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

Не се нуждае Брой осъществени 
инициативи-3 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6: Сътрудничество с гражданското общество и подобряване на обществената информираност и чувствителност 
относно целите и принципите на приобщаващото образование. 
1. Дейности насочени към провеждане на 
разяснителни кампании, с цел яснота за начина, 
по който протича процеса на приобщаване, 
неговият смисъл и ефект за децата. Основната 
идея стои в тезата, че всяко дете със специални 
образователни потребности има реалните 
възможности да води пълноценен  и независим 
живот, получавайки своевременно подкрепа. 

Детски градини 
Училища 

 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой проведени 
разяснителни 

кампании в детската 
градина и 

училището-2 
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2. Организиране на кампании за информиране 
на родителите на деца със специални 
образователни потребности за правата, 
задълженията и възможностите за ранно 
включване на децата в образователната система. 

Детски градини 
Училища 

 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой проведени 
информационни 
кампании сред 
родителската 
общност - 2 

3. Промяна на нагласите в училищата и 
детските градини, в които е необходимо да 
възприемат индивидуалните различия между 
децата като източник на богатство и 
разнообразие, а не като проблем. 

Детски градини 
Училища 

 

Целогодишно Не се нуждае Представяне 
 на добри практики  
от реалността - 3 

4. Организиране на срещи с родителите в 
детските градини и училищата на територията на 
общината. Целта на срещите е родителите на 
деца без специални образователни потребности 
да разберат, че децата с увреждания не 
представляват опасност за останалите деца и 
ученици, че всички деца могат да учат и че няма 
„необучаеми” деца 

Детски градини 
Училища 

 

Целогодишно Не се нуждае Представяне 
 на добри практики  
от реалността - 3 

 
 
Съгласувал::  
Капка Бешева-Рахнева …………………… 
Началник на отдел „ЕФПТХД” 

Изготвил: 
Сийка Михайлова …………………… 
Гл. експерт „Образование и култура” 
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                            Приложение № 2 към Решение №65 от 29.05.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
О Б Щ И Н А  Д Е В И Н 

                                 ОБЛАСТ СМОЛЯН 
 

            

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

 

 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2019  г. 
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ДЕЙНОСТ 

 
ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 

 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
ИНДИКАТОРИ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Осигуряване на процес и среда на учене, при които всяко дете и ученик има възможност за развитие на 
индивидуалния си потенциал, след пълноценно включване във всички аспекти на живота. 
1. Оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците и определяне на необходимостта от обща или от 
допълнителна подкрепа 
 
1.1. Извършване на оценка на риска от 
обучителни затруднения на децата на 5 и 6 
годишна възраст в рамките на установяването на 
готовността им за училище. Готовността на 
детето за училище отчита физическото, 
познавателното, социалното и емоционалното му 
развитие. 

Детски градини В началото на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой 
идентифицирани 

деца 
Брой  

обхванати деца 

1.2. Ранно оценяване на потребностите от 
подкрепа за личностно развитие на децата от 3 
години до 3 години и 6 месеца при постъпване за 
първи път на детето в детската градина  чрез 
скрининг за определяне на риск от възникване 
на обучителни затруднения или идентифициране 
на нуждата от оценка на потребностите за 
допълнителна подкрепа. 

Детски градини 
РЦПППО 

При постъпване 
на детето в 

детската градина 

В рамките на 
бюджета 

Брой 
идентифицирани 

деца 
Брой  

обхванати деца 

1.3. Прецизиране на степeнта и вида на 
увреждане на конкретно дете, определяне на 
достатъчен брой часове за ресурсно подпомагане 
и допълнителна работа  с други специалисти 
като психолог, логопед, рехабилитатор и др. 

Детски градини 
РЦПППО 

В началото на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой включени деца 
Брой допълнителни 

часове 

2. Прилагане на методи и подходи за ефективна работа с децата и учениците с обучителни трудности в 
образователните институции, осигурявайки им обща подкрепа за личностно развитие 
 
2.1. Общата подкрепа  за личностно развитие в 
детската градина, която е насочена към 
превенцията на обучителните затруднения, се 
изразява във включване на отделни деца в 
дейности според техните трудности, като: 
- обучение чрез допълнителни модули за деца, 

Детски градини По времена 
учебната година 

В рамките на 
бюджета, 

програми и 
проекти 

Брой реализирани 
дейности 

Брой 
включени деца 

Брой 
 въведени нови 
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които не владеят български език; 
- прилагане на програми за психомоторно, 
познавателно и езиково развитие; 
 

методи на обучения 

2.2. Общата подкрепа за личностно развитие в 
училището за целите на превенцията на 
обучителните затруднения се изразяват във 
включване на отделни ученици в дейности, като: 
- допълнително обучение по учебни предмети; 
- консултации по учебни предмети и 
допълнителни консултации по учебни предмети, 
които се провеждат извън редовните учебни 
часове; индивидуална работа; организиране и 
провеждане на занимания по интереси, работа с 
родители; 

Училища По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета, 

програми и 
проекти 

Брой допълнителни 
обучения 

Брой  
проведени 

консултации 
Брой  

включени ученици 

2.3. Организиране на логопедична работа, като 
част от дейностите за целите на превенцията на 
обучителните затруднения в училищата и 
детските градини, които се изразяват във 
включване на отделни деца и ученици в 
дейности, като: 
- превенция на комуникативните нарушения и на 
обучителни трудности; 
- диагностика на комуникативните нарушения; 
- корекционно-терапевтична дейност при 
установени индикации за комуникативни 
нарушения; 
 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
подкрепени деца и 

ученици 

3. Организиране на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални 
образователни потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания в детските градини и училищата 
3.1. Създаване на екипи за подкрепа за 
личностно развитие в училищата и детските 
градини за всяко дете и ученик, за което ще се 
извършва оценка на индивидуалните 
потребности и ще се предоставя допълнителна 
подкрепа. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
учебни и детски 
заведения със 

създадени екипи за 
подкрепа 

Брой   
извършени оценки 
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3.2. Взаимодействие между екипа за подкрепа за 
личностно развитие от детските градини и 
училищата с регионалния екип за подкрепа за 
личностно развитие, във връзка с одобряване 
или не на оценките на ЕПЛР или извършване на 
оценка в образователните институции, които 
нямат създаден такъв екип, поради липса на 
квалифицирани кадри. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
проведени срещи 

3.3. Разработване на индивидуален учебен план  
и индивидуални учебни програми за учениците 
със СОП и изготвяне на седмично разписание, 
съобразено с психо-физическите особености на 
учениците, както и индивидуалните им 
потребности. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

В началото на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
учебни и детски 
заведения със 

създадени планове 
за подкрепа  

3.4. Осигуряването на допълнителната подкрепа 
за личностно развитие включва: 
- работа с дете и ученик по конкретен случай 
- психо-социална рехабилитация, рехабилитация 
на слуха и говора, зрителна, рехабилитация на 
комуникативните нарушения и при физически 
увреждания 
- ресурсно подпомагане 
- осигуряване на достъпна архитектурна, обща и 
специализирана подкрепяща среда и 
специалисти 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
 деца и ученици, 

получили 
допълнителна 

подкрепа 

3.5. Прилагане на ефективни подходи и 
педагогически и психологически техники за 
работа с деца и ученици с разстройства на 
речта, дефицит на внимание, нарушена 
концентрация на вниманието и хиперактивност, 
с аутизъм. 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой 
 въведени нови 

методи на обучения  
Брой  

деца и ученици, 
получили 

допълнителна 
подкрепа 

4. Дейности в образователните институции и между всички компетентни институции за предотвратяване, адекватна и 
ефективна реакция при тежки нарушения на дисциплината  и прояви на агресия и тормоз от и спрямо деца и ученици 
4.1. Училищата и детските  градини, според 
своята специфика, разработват дейности по 
превенция  и интервенция въз основа на 
Механизма за противодействие на училищния 

Детски градини 
Училища 

МКБППМН 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой реализирани 
дейности 

Брой  
обхванати деца и 
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тормоз между децата и учениците  в училище и 
на алгоритъма за неговото прилагане, утвърден 
от министъра на образованието и науката. 
 
 

ученици 
 
 
 
 

4.2. Провеждане на превантивни кампании срещу 
агресията и тормоза в училища. 

Училища  
Община Девин 

МКБППМН 

 
Целогодишно 

В рамките на 
бюджета, 

програми и 
проекти 

Брой организирани 
кампании 

 5. Осигуряване на възможности за разнообразна личностна изява  на всички деца и ученици като средство за 
утвърждаване на позитивна самооценка и мотивиране 
5.1. Организиране на училищно, общинско или 
регионално ниво на спортни празници, които 
включват и деца и ученици със специални 
образователни потребности. 

Детски градини 
Училища 

Община Девин 
ЦОП 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, 

програми и 
проекти 

Брой организирани 
празници, конкурси 

и олимпиади 
Брой 

 ученици, класирани 
на призови места на 

състезания, 
конкурси и 
олимпиади 

5.2. Организиране на публични изяви, културни 
събития, кулинарни състезания с участието на 
деца и ученици със специални образователни 
потребности. 

Детски градини 
Училища 

ЦОП 
Община Девин 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, 

програми и 
проекти 

Брой организирани 
празници, конкурси 

и състезания 
Брой  

ученици, класирани 
на призови места на 

състезания, 
конкурси и 
състезания 

5.3. Общински мероприятия, включващи изложба 
и/или базар, по повод 3 декември – 
Международен ден на хората с увреждания в 
полза на деца със  СОП. 

Община Девин 
Детски градини 

Училища 

3 декември В рамките на 
бюджета 

Брой  
проведени 

мероприятия 

6. Дейности на образователните институции и общините за подкрепа на дарбите и талантите  на децата и учениците, 
чрез поощрения и награждаване на училищно, общинско и областно ниво 
6.1. Подкрепа на талантливи деца чрез  
Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби. 

Училища 
Община Девин 
МОН, ММС, МК 

Целогодишно Бюджета  
на община Девин 

МОН, ММС, МК 

Брой  
подкрепени 

талантливи деца 
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6.2. Осигуряване на допълнителна подкрепа за 
личностно развитие на деца и ученици с изявени 
дарби. 
 

Училища Целогодишно В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой  
подкрепени  

деца 

6.3. Учредяване на морални и материални 
награди за деца и ученици  при постигнати 
изключителни успехи в учебната дейност; 
класиране на призови места и получаване на 
отличия за значими постижения в национални и 
международни състезания, олимпиади, конкурси, 
фестивали в областта на науката, технологиите, 
изкуствата и спорта. 

Училища 
Община Девин 

РУО 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти  
 

Брой 
 учредени награди 

Брой  
подкрепени деца 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:  Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности 
на всички деца и ученици.  
1. Осигуряване на специалисти в училищата и детските градини  и в общинските институции за предоставяне на обща 
и допълнителна подкрепа за личностно развитие 
1.1. Разширяване на психологическото 
обслужване на потребностите на децата и 
учениците в детските градини и училищата, в 
които с децата и учениците работят 
педагогически съветници и психолози. 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой образователни 
институции, в които 

има назначени 
психолози и/или 
педагогически 

съветници 
1.2. Осигуряване на логопеди и/или 
рехабилитатори на слуха и говора в детските 
градини и училищата. 

Детски градини  
Училища 

В началото на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
назначени 

специалисти 
1.3. Осигуряване на ресурсни учители за 
краткосрочна и дългосрочна допълнителна 
подкрепа на децата и учениците със специални 
образователни потребности по начините, 
определени от нормативната уредба. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

Община Девин 
 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
назначени ресурсни 

учители 

1.4. Взаимодействие между образователните 
институции за съвместно ангажиране на 
специалисти. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

Община Девин 

Целогодишно В рамките на 
бюджета 

Брой проведени 
срещи 

2. Повишаване квалификацията  на педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване  на 
компетентностите, за идентифициране на потребностите и предоставяне  на обща и допълнителна подкрепа. 
2.1. Организиране и провеждане на обучения, 
семинари или форуми  на училищно, общинско и 
областно ниво за учители, педагогически 

МОН 
РУО 

Детски градини 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой  
проведени 

обучения, семинари 
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съветници и други специалисти, осъществяващи 
дейности свързани с определяне на риска от 
възникване на обучителни затруднения и теми 
свързани с приобщаващото образование 

Училища или форуми 
Брой 

преподаватели, 
преминали обучения 

за повишаване на 
квалификацията 

3. Сътрудничество между педагогическите специалисти и обмен на добри практики. 
3.1. Организиране на форуми за споделяне на 
опит и добри практики от педагогическите 
специалисти на училищно, общинско и областно 
ниво. 

Детски градини 
Училища 
РУО, МОН 

 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
проведени форуми и 

работни срещи за 
обмен на опит 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:  Организационно развитие на институциите в системата на предучилищното и училищно образование за 
ефективно интегриране на целите, принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба за приобщаващо 
образование.   
1. Развитие на капацитета на училищата и детските градини за успешно прилагане на нормативната уредба 
1.1. Подкрепата за личностното развитие на 
децата и учениците  се организира и осигурява в 
съответствие с утвърдените областни и общински 
стратегии за подкрепа за личностно развитие. 
 

Община Девин 
 
 

Месец април 
2019 г. 

Не се нуждае Утвърдена 
Общинска стратегия 

за подкрепа за 
личностно развитие 

1.2. Детската градина, училището, регионалният 
център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование и центърът за 
подкрепа за личностно развитие  включват в 
своите годишни планове дейности, видовете 
дейности, сроковете и отговорниците за 
предоставяне на подкрепата за личностно 
развитие. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

 

В началото на 
учебната година 

Не се нуждае Брой  
утвърдени годишни 

планове 

1.3. За организиране и координиране на процеса 
на осигуряване на общата и допълнителната 
подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в детската градина и училището в 
началото на всяка учебна година със заповед на 
директора се определя координатор, който 
координира работата на екипите за подкрепа за 
личностно развитие и дейностите с 
педагогическите специалисти и с родителите. 

Детски градини 
Училища 

 

В началото на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой 
определени 

координатори 
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2. Възлагане на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици  от страна на общината на 
лицензирани доставчици на социални услуги  за деца 
 
2.1. Дейностите, които могат да се възлагат по 
този ред са: превантивна, диагностична, 
рехабилитационна, корекционна  и 
ресоциализираща работа с деца и ученици, 
ресурсно подпомагане на деца и ученици със 
СОП, педагогическа и психологическа подкрепа, 
програми за подкрепа и обучения на семейства. 
 

Община 
Девин 

Доставчици на 
социални услуги 

При  
необходимост 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
възложени дейности 
/при необходимост/ 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:  Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със 
специални образователни потребности в институциите в системата на предучилищното и училищно образование. 
1. Подобряване на достъпната архитектурна среда в образователните институции като част от осигуряването на 
подкрепяща среда 
1.1. Достъпна архитектурна среда се осигурява 
най-малко чрез: 
- входни и комуникационни пространства 
- помещения и пространства за общо ползване 
- санитарно-хигиенни и спомагателни 

помещения 

Община Девин 
Детски градини 

Училища 
 

Целогодишно  
/при 

 необходимост/ 

В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой  
учебни и детски 

заведения с 
предприети мерки 
за осигуряване на 

достъпна среда 
Ежегоден преглед 
на състоянието на 

материалната база и 
предложения за 

нейното 
подобряване 

/при  
необходимост/ 

 
 

1.2. Общодостъпните помещения в сградите се 
свързват чрез достъпен маршрут, както следва: 
- изграждане на съоръжения за достъпност на 
входовете в училищата и детските градини 
/рампи, асансьори, и др./ 
- изграждане на адаптирани детски площадки и 
съоръжения за игра 
- изграждане на адаптирани санитарни възли и 

Община Девин 
   Детски 
градини 

Училища 
 

Целогодишно  
/при 

 необходимост/ 

В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой  
учебни и детски 

заведения с 
предприети мерки 
за осигуряване на 

достъпна среда 
Ежегоден преглед 
на състоянието на 
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обслужващи звена за деца и ученици със СОП материалната база и 
предложения за 

нейното 
подобряване 

/при необходимост/ 
2. Подобряване на специализираната подкрепяща среда в образователните институции, съобразно нормативните 

изисквания 
2.1. Обзавеждане на помещенията така, че да 
дават възможност да се устроят учебни места за 
ученици в инвалидни колички, както и учебни 
места за ученици с увреден слух с достатъчна 
осветеност, която да позволява детето или 
ученикът свободно да отчита по устните на 
учителя. 

Детски градини 
Училища 

Целогодишно  
/при 

 необходимост/ 

В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой  
учебни и детски 

заведения  с 
осигурена достъпна 
среда, технически 

средства, 
специализирано 

оборудване и 
дидактически 

материали 
/при необходимост/ 

 
   

2.2. Оборудване при необходимост на учебни 
места за ученици с увреден слух с подходяща 
апаратура – FM  системи и други; 
специализирана техника за ученици с нарушено 
зрение  - брайлови машини, дисплей, компютри 
със синтетична синтезаторна реч и др. 

Детски градини 
Училища 

Целогодишно  
/при 

 необходимост/ 

В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

2.3. Осигуряване на подходящи помещения за 
кабинети за рехабилитация на слуха и говора, за 
логопедични кабинети, за ресурсни кабинети и 
за други специализирани кабинети. 

Детски градини 
Училища 

Целогодишно  
/при 

 необходимост/ 

В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

2.4. Осигуряване при необходимост на игрови 
кътове за индивидуална работа. 

Детски градини 
Училища 

Целогодишно  
/при 

 необходимост/ 

В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 
2.5. Осигуряване на специализиран транспорт  от 
дома на детето с увреждане до съответната 
детска градина и/или училището. 

Детски градини 
Училища 

Община Девин 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

При необходимост 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:  Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес /деца и ученици, 
педагогически специалисти, родители/ и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика. 
1. Ефективно взаимодействие с родителите на деца със специални образователни потребности и с обучителни 

трудности 
1.1. Осигуряване на подкрепяща среда за 
семействата и близките на децата със СОП – 
консултиране с психолози, логопеди, социални 
работници, тренинги. 

Детски градини 
Училища 

Община Девин 
РЦПППО 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой  
деца и семейства, 

получили  
допълнителни 

услуги 
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1.2. Привличане и използване ресурса на 
родителите за обогатяване на възможностите за 
въздействие, социализация и развитие – 
включване в екипи, извънкласни форми и групи 
и др. 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой  
проведени 

консултации  

1.3. Провеждане на срещи и беседи с 
родителите/настойниците на децата и учениците 
с екипа за подкрепа за личностно развитие, с 
цел предоставяне на актуална информация за 
състоянието на детето/ученика, включително 
медицински документи, с цел извършване на 
обективна оценка на образователните 
потребности. 

Детски градини 
Училища 
РЦПППО 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой  
проведени 

консултации 

2. Работа с родители/настойници, които възпрепятстват редовното посещение на децата си в училище 
2.1. Повишаване на информираността на 
родителите, относно затрудненията в 
образователния процес на техните деца и 
възможностите за преодоляването им. 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

Не се нуждае Брой  
проведени 
срещи и 

консултации 

2.2. Развитие на целодневната организация на 
учебния ден, като инструмент за превенция на 
отпадане от училище. 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

В рамките на 
бюджета 

Брой училища с 
въведена 

целодневна 
организация на 

учебния ден до VІІ 
клас 

2.3. Ангажиране с конкретни мерки на 
обществените съвети, ученическите съвети, 
ученици и родители в дейности, насочени  към 
приобщаването на ученици в риск, ученици в 
неравностойно положение и подпомагането им 
да намерят и заемат своето място в училищния 
живот и в обществения живот. 
 

Детски градини 
Училища 

По време на 
учебната година 

Не се нуждае Брой осъществени 
инициативи 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6: Сътрудничество с гражданското общество и подобряване на обществената информираност и чувствителност 
относно целите и принципите на приобщаващото образование. 
1. Дейности насочени към провеждане на 
разяснителни кампании, с цел яснота за начина, 

Детски градини 
Училища 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, програми 

Брой проведени 
разяснителни 
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по който протича процеса на приобщаване, 
неговият смисъл и ефект за децата. Основната 
идея стои в тезата, че всяко дете със специални 
образователни потребности има реалните 
възможности да води пълноценен  и независим 
живот, получавайки своевременно подкрепа. 

 и проекти кампании в детската 
градина и 
училището 

 
 
 
 

2. Организиране на кампании за информиране 
на родителите на деца със специални 
образователни потребности за правата, 
задълженията и възможностите за ранно 
включване на децата в образователната система. 

Детски градини 
Училища 

 

Целогодишно В рамките на 
бюджета, програми 

и проекти 

Брой проведени 
информационни 
кампании сред 
родителската 

общност  
3. Промяна на нагласите в училищата и 
детските градини, в които е необходимо да 
възприемат индивидуалните различия между 
децата като източник на богатство и 
разнообразие, а не като проблем. 

Детски градини 
Училища 

 

Целогодишно Не се нуждае Представяне 
 на добри практики  

от реалността 

4. Организиране на срещи с родителите в 
детските градини и училищата на територията на 
общината. Целта на срещите е родителите на 
деца без специални образователни потребности 
да разберат, че децата с увреждания не 
представляват опасност за останалите деца и 
ученици, че всички деца могат да учат и че няма 
„необучаеми” деца 

Детски градини 
Училища 

 

Целогодишно Не се нуждае Представяне 
 на добри практики  

от реалността 

 
 Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Девин за 2019 г.  има 
характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите 
се условия.  
 Годишният план е приет с Решение № 65 на Общински съвет – Девин, по Протокол № 8 от 29 май 2019 г. 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 66 

от 29.05.2019 г. 

 

Изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. 

 

 

 На основание чл.  21, ал.3 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

 Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

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

взаимодействието му с общинска администрация, съгласно приложението. 

  

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 16, ДЗО - 67/20.05.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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 Приложение към Решение №66 от 29.05.2019 г. 

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
ДЕВИН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 
§.1. В Глава IV чл.19 ал.1 се прави следното изменение: 
 

1. Чл.19 ал.1 се изменя по следния начин: 
„ Председателят на Общински съвет – Девин получава възнаграждение в 

размер на 75 (седемдесет и пет) на сто от брутното трудово възнаграждение 
на кмета на община Девин.”  
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 67 

от 29.05.2019 г. 

 

Определяне на допълнителна мястостоянка за таксиметрови автомобили 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с подобряване 

организацията и безопасността на движение в гр. Девин    

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

1.Допълва т.5 от решение № 104 от 27.06.2016 г. с нова таксиметрова стоянка 

на ул.”Дружба” № 2А /от страната на Спа хотел „Девин”, по посока на движението/. 

 

  

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 17, ДЗО - 68/21.05.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

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 № 68 

от 29.05.2019 г. 

 

Провеждане на тържествено заседание на Общински съвет – Девин за 

откриване на Почетно място /КЪТ/ на председателите на общински съвет и  

албум на общинските съветници  от всички мандати от 1991 г. до настоящия 

момент. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА: 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Да бъде проведено тържествено заседание за откриване на почетно място 

/КЪТ/ на председателите на Общински съвет – Девин и създаване на албум на 

общинските съветници за всички мандати от 1991 г. до настоящия момент. 

1.1  На почетното място /КЪТ/ на председателите да бъдат поставени снимки 

на председателите и списъци на общинските съветници от съответния мандат. 

2.  Заседанието да се проведе на 17 юли 2019 г. от 17 часа на което: 

2.1 На председателите на общински съвет за всички мандати от 1991 г. до 

настоящия момент да бъдат връчени почетни плакети на председател на общински 

съвет през съответния мандат. 

3. Почетното място /КЪТ/ на председателите на Общински съвет Девин и 

албума на общинските съветници за всички мандати от 1991 г. до настоящия момент 

да бъдат подготвени и в електронен вариант и да бъдат публикувани на сайта на 

Община Девин. Информацията при промяна да се актуализира. 

 

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 18, ДЗО - 69/21.05.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

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 № 69 

от 29.05.2019 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 01.02.2019 г. до 30.04.2019 г. 

 
 

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

 

ОБЩИНСКИЯ 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 01.02.2019 г. 

до 30.04.2019 г.  

 

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 19, ДЗО - 70/21.05.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

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 № 70 

от 29.05.2019 г. 

 

Промяна в капацитета на Център за обществена подкрепа – гр. Девин 
 

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

социално подпомагане чл.36 в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие да бъде извършена промяна в капацитета на Център за 

 обществена подкрепа – гр. Девин от 30 на 35. 

 

2.Упълномощава кмета на община Девин да извърши всички необходими  

действия във връзка с изпълнението на т.1 от решението. 

 

Решението е прието на редовна заседание на общински съвет проведено на 

29.05.2019 г., Протокол №8, т. 20, ДЗО - 71/27.05.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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