
 

 
 
 

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 28.05.2020 г. 

 

Приемане на Отчет за дейността на Център за подкрепа за личното развитие - 

Общински детски комплекс, гр. Девин /ЦПЛР-ОДК/ за 2019 г. 

 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Отчета за дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие - 

Общински детски комплекс, гр. Девин за 2019 година, съгласно приложението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 1, ДЗО – 41/09.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 













 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 70 

от 28.05.2020 г. 

 

Разглеждане Отчет анализ за извършената работа и резултатите на РУ - 

Девин през 2019 г. в борбата срещу престъпността, охраната на обществения 

ред и безопасността на движението 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема за сведение Отчет анализ за извършената работа и резултатите на РУ 

- Девин през 2019 г. в борбата срещу престъпността, охраната на обществения ред и 

безопасността на движението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 2, ДЗО – 45/17.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 71 

от 28.05.2020 г. 

 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Девин през 2019 г. и предстоящи задачи за 2020 г. 

 

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

самоуправление и местна администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I .Приема Информацията за извършената работа на районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението” гр. Девин през 2019 г. и предстоящите задачи 

за 2020 г. 

 

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 търси и предложи вариант за осигуряването на необходимите 

средства за обезопасяване на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД, като се монтират 3 бр. 

огнеустойчиви врати на етажите на две безопасни зони, съгласно изискванията и 

предвидени по проект, както и изпълнението на пожароизвестителната инсталация на 

отделенията. 

 

3. Да се предвидят необходимите средства за обособяване на втори 

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

на Наредба № 13-1971 / 2009 г. за строително -техническите правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. 

 

4. Обезопасяване на общинска администрация гр. Девин като се монтират 

димоуплатнена врата на 3-ти етаж към стълбищната клетка за отделяне на 

коридорите и 2 бр. огнеустойчиви врати на втори етаж – председателя на ОбС и 

деловодството на ОбС. 
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 3, ДЗО – 46/17.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 72 

от 28.05.2020 г. 

 

Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Общинското предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство” - Девин за 2019 г. 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема за сведение Годишния доклад за дейността на Общинското 

предприятие „Благоустройство и комунално стопанство” - Девин за 2019 г. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 4, ДЗО – 47/17.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 73 

от 28.05.2020 г. 

 

Приемане на Общински план за младежта за 2020 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Общински план за младежта за 2020 година за община Девин, 

съгласно приложението. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 5, ДЗО – 49/18.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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ОБЩИНА ДЕВИН 

 
 
 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 ГОДИНА 
 
 
 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Общинският план за младежта за община Девин е разработен на основание 

Национална стратегия за младежта 2012 - 2020 година. Създаден е, за да проследи 
и изпълни приоритетите на младите хора, в зависимост от потребностите и нуждите 
им за тяхното добро и проспериращо развитие. Планът създава възможност на 
Общината да организира младежко доброволчество, да доставя услуги за развитие 
на младите хора като получава целеви субсидии от държавния бюджет, да 
кандидатства за целево финансиране по програми на Министерството на 
образованието и науката и Министерството на младежта и спорта. За да бъдат 
реализирани тези цели е нужно да има релевантно сътрудничество на местно ниво: 
Общински съвет- Девин, общинска администрация, териториални структури на 
заинтересованите държавни органи, Център за подкрепа за личностно развитие - 
Общински детски комплекс- гр.Девин, читалища, училища, спортни клубове, 
МКБППМН и други организации с дейности на територията на община Девин. 
Главната задача на Годишния общински план е да мотивира и насърчи пълноценното 
участие на младите хора в социално- културния и икономически живот на общината. 

Планът главно е ориентиран към младежи и девойки от 15 до 29 - годишна 
възраст, въз основа на международните и европейски стандарти, които наблягат 
главно на нови и иновативни методи, съобразени с възраст, нагласа, местоживеене и 
потребности на младите хора; създаване на благоприятни условия за обучение и 
професионално израстване. Той се приема от Общински съвет, като се 
конкретизират целите, съобразени с приоритетите, и политиката за младите хора и 
необходимите ресурси за реализация на поставените  цели за по- добър и 
пълноценен живот. 

 
 
II. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА 

ДЕВИН 
 
На територията на община Девин се наблюдава процес на демографско 

застаряване, което се изразява в прогресивно намаляване на населението в 
началните групи и увеличаване на средните и високите възрастови такива. Тази 
статистика изисква бързи и адекватни мерки за  предизвикателства и стремеж за 
създаване на добри условия на работа, обучения и спортни занимания, които да 
провокират младежите да продължат да развиват своите способности на територията 
на община Девин, както и тяхната самореализация и независимост. 

 
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на 

младите хора 
 
Основната характеристика за младежката общност е нейната динамична 

промяна. Най- характерна и приоритетна черта за младежта  е стремежът към 
самостоятелни решения и индивидуален подход към живота и неговите 
предизвикателства. 

За съжаление изследванията сочат, че младежите са силно зависими от своите 
родители и в икономически, и в социален план. Това се дължи най- вече на ниско 
образованите сред тях или липса на трудов опит по придобита специалност. Липсата 
на заплащане, съобразено с условията на труд, както и инвестирането, от страна на 
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работодателите към служители и работници - в образование или повишаване на 
квалификациите им, също създава предпоставка за демотивация у младите хора. Тъй 
като се наблюдава висок процент на временна трудова емиграция в чужбина, на 
преден план излизат дейностите, които да провокират младите хора да останат тук, 
на родна земя, с нужното самочувствие и оценка на осъзнатост за адекватна 
трудоспособност и просперитет на родна земя. Грижата и отговорността за тях е най- 
важната национална и териториална кауза. 

 
1.1 Достъп до образование 
 
На територията на община Девин има четири детски градини: 
1. ДГ "Изворче"-гр.Девин с 4 групи; 
а/ Филиал в кв.Настан - една целодневна група "Младост"  
2. ДГ "Здравец"- гр.Девин с 5 групи; 
3. ДГ "Катя Ванчева" - с.Грохотно; 
4. ДГ "Радост"- с.Гьоврен; 
а/ Филиал в с.Триград - смесена целодневна група 
Седем основни училища: 
- ОУ "Св.св.Кирил и Методий"- кв.Настан 
- ОУ "Гео Милев -с.Грохотно 
- ОУ "Пейо Яворов"- с.Гьоврен 
- ОУ "ОУ "Иван Вазов"- с.Триград 
- ОУ " ОУ "Хр.Ботев"- с.Лясково 
- ОУ "Отец Паисий"- с.Селча 
- ОУ "Димитър Благоев- с.Осиково 
Едно средно училище 
- СУ "Хр.Ботев"-гр.Девин 
Една професионална гимназия 
- ПГЕ "Ал.Попов" - гр.Девин 
Тези учебни заведения подготвят младите хора за първи професионални 

стъпки в живота, като им дават знания и умения, съобразно тяхната възраст, 
желания и предпочитания. 

Съществен принос за развитието на младежта в различните възрастови групи 
на територията на нашата община , имат и Центровете за подкрепа за личностно 
развитие: 

1. Общински детски комплекс- гр.Девин 
2. Ученическо общежитие "Васил Левски"-гр.Девин 
Неправителствените организации , като читалищата и библиотеките, също 

дават своя принос за по- добър културно- образователен принос на младежите и 
девойките. Това са: 

1. НЧ " Родопска просвета-1923"- гр.Девин 
2. НЧ "Възраждане-1949"- кв.Настан 
3. НЧ "Назъм Хикмет- 1948"- с.Грохотно 
4. НЧ "Светлина-1948"- с.Гьоврен 
5. НЧ "Изгрев- 1936"- с.Триград 
6. НЧ "Надежда- 1950"- с.Беден 
7. НЧ  "Асен Златаров- 1945" - с.Брезе 
8. НЧ "Родопска обнова - 1938"- с.Михалково 
9. НЧ "Просвета - 1942"- с.Лясково 
10.НЧ " Отец Паисий- 1951" - с.Селча 
11. НЧ " Светлина- 1946" - с.Стоманево 
12. НЧ " Съединение- 2006"- с.Осиково 
Спортните клубове активно участват в здравословния начин на  живот на 

младите хора в община Девин чрез спортуване. Организират се спортни състезания 
по шахмат, волейбол, тенис на маса и футбол, на общинско и регионално ниво. Това 
мотивира младежите да изградят пълноценен начин на живот, да организират своето 
време и да степенуват приоритетите, които поставят началото на едно 
професионално и личностно израстване. 

Спортните клубове са: 
- Волейболен клуб "Въча"- гр..Девин; 
- Сдружение Шахматен клуб "Девин"- гр.Девин 
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- Футболен клуб "Девин" - гр.Девин 
1.2 Заетост 
 
Наблюдава се световна икономическа криза, която обхваща не малък процент 

от населението в и извън пределите на България. Най- често засегнати са младите 
хора, тъй като са сред най-късно влизащите на пазара на труда, в сравнение със 
страните от Западна Европа. Това се получава поради липса на опит, практически 
умения на професионално ниво и честото разминаване между придобито 
образование и реално практически, заложени активи, като ресурс, работещ за 
човека като трудоспособна личност. Другият фактор, който обуславя 
трудоспособността при младежите е , че често предпочитат големите градове и 
чужбина, като част от професионалното им израстване. Това води до дефицит на 
младежи в трудоспособна възраст, предпочели да работят извън общината. 

 
Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност и кариерно 

развитие на младите хора 
Насърчаването на младите хора, в община Девин към кариерно развитие, е 

пряко свързано както със социалната, така и с икономическата активност, 
изпълняваща функцията на стимул и мотивация за растеж и подобряване на 
трудоспособността у тях. Дирекция "Бюро по труда"- гр.Девин акцентира главно 
върху мерки, насочени към младежи, а именно: 

- Осигуряване на заетост по Програма "Старт на кариерата" и проект " 
Обучение и заетост на младите хора с увреждания; 

- Организиране и провеждане на обучение по специалности и професии. 
 
Приоритет II. Подобряване на достъпа до информация и качествени 

услуги 
 
1. Разширяване на обхвата и повишаване качеството и достъпността на 

услугите в подкрепа на развитието на младите хора. 
2. Подобряване достъпа на младите хора до интернет и електронното 

съдържание в обществените библиотеки. 
3. Запознаване на младежите с различните възможности, които им предоставя 

Законът за младежта и Националната стратегия за младежта. 
4. Насочването  на актуална и достъпна информация към широк кръг интереси 

и потребности; 
5. Обявяване на сайта на общината за младежки проекти и програми. 
 
 
Приоритет III. Спортни дейности 
 
1. Увеличаване броя на младите хора, практикуващи спортни дейности. 
2. Повишаване нивото на информираност и придобити умения и знания за 

здравословен начин на живот. 
3. Създаване на възможности за добра физическа активност за младежите, 

свързана с моториката на тялото чрез танцовите групи към читалищата и Центъра за 
подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс "Силивряк" - гр.Девин 

 
Приоритет IV. Превенция на социалното изключване на младите хора 

в неравностойно положение 
 
1. Целенасочени мерки за социално подпомагане и социално включване на 

младите хора на възраст от 18 - до 25 години; 
2. Социални услуги в общността, подходящи за младите хора на възраст от 18 

до 25 години в риск. 
 
Приоритет V. Развитие на младежко доброволчество 
 
1. Увеличаване броя на доброволците в Младежко сдружение на БЧК 
2. Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна 

гражданска позиция и обществено полезна дейност. 



Приложение към Решение № 73 от 28.05.2020 г. 

4 
 

 
Приоритет VI. Повишаване на гражданската активност 
 
1. Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми; 
2. Избирателна активност на младите хора в национални, местни и 

европейски избори. 
3. Развиване на дейности, насочени срещу типични за младата възраст 

проблеми, като превенция на престъпността, наркоманията, чрез обмяна на опит, 
добри практики и превантивни за ограничаване на негативни социални прояви. 

4. Стимулиране на гражданската активност на младежите и развитие на 
дейности и инициативи към социалното им включване в обществото, чрез 
информиране за възможностите на Европейските програми, насочени към младите 
хора. 

5. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на 
свободното време на младите хора за придобиване на полезни знания и умения. 

6. Приобщаване и интегриране на децата и младите хора в неравностойно 
положение, както и тези от специалните групи и социални домове. 

7. Развитие и прилагане на нови форми на младежки спорт и туризъм и 
създаване на условия за формиране на положителни нагласи на младите хора към 
дейности в областта на екологията и природо- съобразния начин на живот. 

 
Приоритет VII.Развитие на младите хора в малките населени места и 

селските райони 
1. Професионална и социална реализация на младите хора в малките 

населени места от общината. 
 
Приоритет VIII. Развитие на междукултурния и международния 

диалог 
 
1. Активност и участие на младите хора в международните образователни 

програми. 
 
Приоритет IX. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията 

на престъпността 
1. Намаляване на правонарушения, извършени от млади хора. 
2. Намаляване на пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора. 
3. Провеждане на дискусии, беседи, ролеви игри и мултимедийно обучение по 

теми, касаещи превенция на престъпността. 
 
1.4 Доходи 
Високата безработица и липсата на добри доходи, демотивират младите хора. 

Това се отразява на начина им на живот и честата смяна на местата за живеене. 
Трудна е реализацията им за малък град като Девин и това е главният 

аргумент за тях да сменят местоживеенето си. 
 
1.5. Насърчаване и стимулиране към здравословен начин на живот 
Особено важен е акцентът за здравословния начин на хранене! Той е 

комплекс от дейности, които е нужно да бъдат включени в дневния режим на човек. 
В тази насока би могло да се извърши следното: 

- насърчаване на физическата активност; провеждане на спортни ученически 
игри, спортни състезания, кросове, шампионати за деца и младежи; 

- участия в екскурзии до природни и исторически обекти в района на Девин; 
- оказване на подкрепа на младите хора в социалните услуги в общността - по 

програми на ЕСФ; 
- организиране на беседи с медицински лица, които могат да бъдат полезни; 
- беседи сред младите хора за избягване употребата на алкохол, цигари, 

наркотици и др. 
- участие в спортни клубове - танци 
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III. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖИТЕ ОТ ОБЩИНА ДЕВИН И МЕРКИ ЗА 
ПОСТИГАНЕТО ИМ 

 
 
1. ПРИОРИТЕТ 
Подкрепа на организираните дейности на младите хора - младежки 

сдружения, организации, групи, центрове, прояви и др. 
Подпомагането им в тяхното развитие като част от обществото като 

икономическа и културно- обществена местна общност. 
 
2.СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 
- Развитие на дейности, насочени срещу типични за младостта проблеми, като 

превенция на престъпността, наркоманията, пагубните за личността навици. 
- Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция 

за негативни социални явления. 
- Подпомагане развитието на талантите, творческите умения, изявите и 

заложбите у младежите. 
- Стимулиране на гражданската активност на младежите и развитие на 

дейности и инициативи към социалното им включване в обществото. 
- Създаване на различни възможности на нечленуващи в организации млади 

хора за пряк контакт и участие в доброволчески инициативи. 
 
3. МЕРКИ 
 

Дейности Отговорна 
институция 

Източник на 
финансиране 

Достъп до образование - формално и неформално 

1. 
Окуражаване и мотивиране на 
младите хора за пълноценно 
участие в училищния и 
обществения живот чрез 
организиране на: 
- Концерти, изложби, 
състезания, конкурси, изяви; 
- Ученически спортни игри  

Община 
Девин; 

Училища; 
ЦПЛР - ОДК-

гр.Девин;  
Спортни 

клубове, Читалища; 
Организации 

Общински 
бюджет; Държавен 
бюджет; 
Спонсорство 

2. 
Работа на училищата на 
територията на община Девин 
по регионални, областни, 
национални и международни 
проекти. 

Училища от 
община Девин 

Проектно 
финансиране 

Младежка заетост 

3. 
- Работа по програми на 
Агенция по заетостта, Проекти 
на  Министерство на социалната 
политика и ОП "РЧР" 2014 - 
2020г. 
-Популяризиране на 
стажантските програми пред 
работодателите в общината. 

Община 
Девин; Дирекция 
"Бюро по труда"- 
Девин; Работодатели 
на територията на 
общината 

Държавен 
бюджет; Общински 
бюджет; Проектно 
финансиране от ОП 
"РЧР 2014- 2020 г. 

Достъп до информация и качествени услуги 

4. 
Осигуряване на достъп до 
информация и услуги на 
младите хора. 
-Актуална и достъпна 

Община 
Девин; Училища, 
Спортни клубове, 
МКБППМН 

Общински 
бюджет 
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информация; 
- Запознаване на младите хора 
със Закона за младежта, както и 
възможностите, които им 
предоставят различни 
международни програми; 
- Оказване на подкрепа на 
младите хора за тяхното 
личностно и професионално 
израстване; 
- Организиране на общински 
актуални информационни 
програми, кампании; 
- Организиране на обучения, 
професионални квалификации 
за успешна реализация; 
- Участие в различни прояви и 
инициативи; 
- Ден на самоуправлението на 
9-ти май. 
- Отбелязване на 17-ти май - 
Световен ден на спорта- спортни 
състезания, ученически игри; 
- Инициативни, свързани с 22 
април - Световен ден на Земята 

5. 
Насърчаване на младежки 
организации на местно ниво: 
-Финансово подпомагане на 
спортни клубове 

Община Девин Общински 
бюджет 

Развитие на доброволчеството 

6. 
Популяризиране на 
доброволчеството: 
- Привличане на млади хора към 
доброволчески акции 
- Подпомагане в провеждането 
на доброволчески кампании 

Община 
Девин; Училища; 
Български младежки 
червен кръст 

Общински 
бюджет 

Ролята на младите хора за намаляване на престъпността и 
правонарушенията 

7. 
Превенция на 
правонарушенията, извършени 
от млади хора 
- Кампания на МКБППМН 
- Провеждане на дискусии, 
беседи, ролеви игри, лекции в 
училищата на община Девин; 
- "Ден на розова фланелка"- 
"Ден за  борба с тормоза в 
училище"; 
- Толерантност в отношенията с 
неравностойните; 
- Мерки срещу агресивно 
поведение, често срещано при 
юношите; 
- Превенция  срещу насилието в 
къщи и в училище; 
- Мултимедийно обучение по 
теми, касаещи превенция на 
престъпността 

Местна 
комисия за борба с 
противообществените 
прояви на малолетни 
и непълнолетни; 
Училища 

Държавен 
делегиран бюджет 

Развитие на култура на пътна РУ "Полиция" Държавен 
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8. безопасност сред младите хора 
чрез организиране и 
провеждане на информационни 
кампании 

МКБППМН; училища делегиран бюджет 

9. 
Намаляване значително броя на 
отпадналите ученици в 
училище: 
- Ефективна работа с родители, 
които възпрепятстват децата си 
да посещават училище. 

Общинска 
администрация; 

МКБППМН; 
ЦОП и 

училища 

Държавен 
делегиран бюджет 

Повишаване на гражданската активност на младите хора 

10. 
Мотивиране и стимулиране на 
младите хора за активна 
гражданска позиция 
- Ден на самоуправлението в 
община Девин 

Община 
Девин; Училища 

Общински 
бюджет 

Здравословен начин на живот 

11. 
Насърчаване физическата 
активност и спорт у младите 
хора; 
- Предоставяне на информации 
и консултации по въпросите за 
сексуалното и репродуктивното 
здраве и тяхната профилактика; 
- Информационни превантивни 
кампании на заболяванията :- 
СПИН, тютюнопушене, употреба 
на наркотични вещества, 
сексуално рисково поведение 

Община 
Девин; Училища; 

МКБППМН 

Държавен 
делегиран бюджет 

12.  
Стимулиране на детския и 
младежки спорт; 
- организиране на спортни 
турнири; 
- организиране на прояви, 
посветени на Европейската 
седмица на спорта и 
физическата активност 

Община 
Девин; Спортни 
клубове; училища, 
ЦПЛР; 

ОДК- гр.Девин 

Общински 
бюджет, 
Спонсорство 

Младите хора в населените места на община Девин 

13. 
Ефективен достъп до 
образование, обучение, 
информация 
- осигуряване на възможности 
за включване в дейностите на 
ЦПЛР- ОДК- гр.Девин, чрез 
формиране на групи; 
- Осигуряване на изяви на 
младежите от малките населени 
места в организирани 
мероприятия на общината 
 

Училища; 
ЦПЛР- ОДК- Община 
Девин; 

Читалища 

Общински 
бюджет 

14. 
Насърчаване и подпомагане на 
читалищата, като 
неправителствени организации, 
като средища за информация, 
неформално обучение, 
културно- просветно изявяване 
и гражданско участие в малките 
населени места и райони към и 
извън община Девин. 

Община 
Девин; Читалища 

Общински 
бюджет 



Приложение към Решение № 73 от 28.05.2020 г. 

8 
 

Социално включване на младите хора в неравностойно социално 
положение 

15. 
Мотивиране и социализиране на 
младежи в неравностойно 
положение, чрез участия в 
различни дейности, свързани 
със спорта и културата: 
-младежи с увреждания; 
-младежи, страдащи от 
различни зависимости;  
- младежи в риск 

Община 
Девин; Училища; 
Спортни клубове; 
ЦОП; Читалища 

Проектно 
финансиране 

 
4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
1. Увеличаване броя на младежките инициативи; 
2. Мотивиране и стимулиране да добра младежка активност в общината; 
3. Добра информираност на младите хора за възможностите за професионална 

и лична реализация; 
4. Повишаване броя на младежите, практикуващи спортни и туристически 

дейности; 
5. Интегрирането на младежи в неравностойно социално положение в 

социалния, културния и просветния живота на територията на община Девин; 
6. Създаване на добри условия за спортуване; 
7. Стимулиране на младите хора да водят добър здравословен начин на 

живот, чрез добра комуникация и информираност; 
8. Намаляване броя на правонарушенията , извършени от млади хора. 
 
5. ОРГАНИЗАЦИИ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ 
 
За да бъде ефективен планът и неговото изпълнение е изключително важна 

координацията между институциите. 
- Общинска администрация- Девин; 
- Дирекция "Бюро по труда"- Девин; 
- Център за обществена подкрепа- Девин; 
- Училища и ЦПЛР - ОДК- Девин; 
- Дирекция "Социално подпомагане"- Девин; 
- Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни; 
- Училищни настоятелства 
- Регионално управление на образованието- Смолян; 
- Читалища в община Девин 
 
Координацията на дейностите се осъществяват от Кмета на община Девин 

чрез Дирекция " Европейски фондове и програми. Туризъм и хуманитарни дейности". 
 
6. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН НА МЛАДЕЖТА 
 
Кметът на община Девин , чрез Дирекция "Европейски фондове и програми. 

Туризъм и хуманитарни дейности", ръководи и координира дейността по 
изпълнението на Общинския план за младежта. 

Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при 
постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности. 

 
7. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА 
 
Популяризирането на Общинския план за младежта на община Девин ще се 

осъществи чрез публикуване на електронния сайт на общината. 
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8. ФИНАНСИРАНЕ 
 
Финансовите средства, за изпълнение на Общинския план за младежта на 

община Девин,  се планират в рамките на годишния общински бюджет. 
- Чрез средства на фондовете на ЕС в рамките на оперативните програми; 
- Национални програми, свързани с младежта 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 74 

от 28.05.2020 г. 

 

Разглеждане Годишен отчет за дейността на Център за обществена подкрепа 

„Слънчо” – гр. Девин за 2019 г. 

 

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

самоуправление и местна администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Отчета за дейността на Център за обществена подкрепа „Слънчо” – гр. 

Девин за 2019 г. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 6, ДЗО – 58/30.03.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 75 

от 28.05.2020 г. 

 

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

интеграционните политики на ромите и гражданите, живеещи в сходна на 

ромите ситуация за 2019 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Отчета за изпълнение на План за действие на община Девин за 

изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите, живеещи в сходна 

на ромите ситуация за 2019 година, съгласно Приложение 1. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 7, ДЗО – 72/24.04.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение № 1 към Решение № 75 от 28.05.2020 г. 
 

 
OTЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ 

ПОЛИТИКИ НА РОМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ЗА 2019 Г. 
 

№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

Мерки към приоритетна област „Образование” 

1 

Гарантиране на 
равен достъп до 
качествено 
образование на 
децата и учениците в 
образователната 
система 

         

 

Задача: 
1.1. Десегрегация на 
ромските деца и 
ученици 
 

         

 

Дейност: 
1.1.1. Осъществяване 
на контрол върху 
детските градини и 
училищата за 
недопускане на 

Постоянна 2019 

Община 
Девин, 
МКБППМН, 
ЦОП 
„Слънчо” – 
гр. Девин,  

Не са 
необходими 

Подобряване 
дейностите 

на 
образовател

ните 
заведения за 

 

Равномерно 
разпределение 
на децата роми в 
училищни 
паралелки и 
групите в детски 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

етнически обособени 
групи и паралелки 

ДСП Девин  
отдел „ЗД” 
 

идентифици
ране и 

подкрепа на 
дете в риск 

градини 

2 

Превенция на 
отпадане на 
ромските ученици от 
училище 

         

 

Задача:  
2.1. Осигуряване на 
обективни и надеждни 
инструменти в 
системата на 
предучилищното и 
училищното 
образование 
 

         

 Дейност: 
2.1. 1. Подобряване 
дейностите на 
образователните 
заведения за 
идентифициране и 

 
 
 

Постоянна  
 

 
 
 

2019 

Община 
Девин, 
училища и 
детски 
градини, 
МКБППМН, 

 
 

 
 

Ограничаван 
е броя на 

противообще
ствени 
прояви и 
агресията в 

 
Брой деца с 
обществен 
възпитател 

  
 

12 деца 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

подкрепа на дете в 
риск 
 

ЦОП 
„Слънчо“- 
гр. Девин,  
ДСП Девин 
отдел „ЗД“ 

 

училища 
 
 

 Дейност: 
2.1.2.Осигуряване на 
редовна посещаемост и 
задържане в 
училищата и детските 
градини, чрез осигурен 
транспорт от община 
Девин 

 
 
 

Постоянна 

 
 
 

2019 

 
 
 
Община 
Девин 

 
 
 
Община 
Девин 

 
 
 

Редовна 
посещаемост 

  
 
 

Брой пътуващи 
ученици 

  
 
 

97 

 

Задача: 
2.2.Осигуряване на 
условия за максимален 
обхват и ранна 
адаптация в системата 
на предучилищното 
образование 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

 

Дейност: 
2.2.1. Обхващане на 
децата в 
образователната 
система в услуга 
„Интеграция на децата 
в детските градини и 
предучилищните 
групи/класове“ 

         

3 

Повишаване 
квалификацията на 
педагогическите 
специалисти за 
взаимодействие в 
мултиетническа 
образователна среда 

         

 

Задача: 
3.1. Формиране на 
интеркултурна 
компетентност на 
директори, учители 
и други специалисти 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

 

Дейност: 
3.1.1. Квалификация 
на учители, директори 
и други педагогически 
специалисти за работа 
в мултикултурна среда 

         

Мерки към приоритетна област „Здравеопазване” 

1 

Подобряване на 
профилактичните 
дейности сред 
ромското население 

         

 

Задача: 1.1 
Осигуряване на 
качествени здравни 
услуги и превенция 
чрез предоставяне 
на услугите 

         

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Община 
Девин, 

консултанти 
по проект 

 
 

По проект 
„Общностен 
център за 
деца и 

семейства в 

 
 
 

Повишаване 
на здравната 
култура. 

Периодично 
провеждане 
на беседи от 
здравни 

специалисти. 
Разширяване 
обхвата на  

 
 
 

Брой 
прегледани/ 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

Дейности:  
1.1.1 Здравна 
консултация за деца 

 
Постоянна 

 
2019 

„Общностен 
център за 
деца и 

семейства в 
риск-  

гр. Девин“ 
 

риск-      
гр.Девин“ по 

ОП 
„развитие на 
човешките 
ресурси“ 

2014-2020 

Превантивни 
грижи за 
майчино и 
детско 

здравеопазв
ане 

дейности по  
ранна 

диагностика. 
Редовно 

наблюдение 
на здравния 
статус, 

физическото 
и 

психомоторно 
развитие на 
децата 

консултирани 
деца и техните 
семейства от 

ромски произход  
за 

установяване 
на здравен 
статус 

 
 

39  

 

 
 
 
 
1.1.2 Семейно 
консултиране и 
подкрепа 
 
 
 

Постоянна 2019 

 
Община  
Девин;  
консултанти 
 наети по  
проекта; 
 
 
 
ЦОП 

По 
проект 

„Общностен 
център за 
деца и 

семейства в 
риск-  

гр.Девин“ по 
ОП 

„Развитие на 
човешките 
ресурси“ 

 

Предоставени 
консултации 
на родители 
и деца от 
ромски 
произход 

 
 
 
 
 

Брой 
консултирани 
родители и 

техните деца от 
ромски произход 

 
 
 
 

Брой 
консултирани 

 

 
 
 

43 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 към Решение № 75 от 28.05.2020 г. 
 

№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

 „Слънчо“-  
гр.Девин; 
 
 
ДСП отдел 

„ЗД“ 
 
 
 

2014-2020 
 
 
 

Държавен  
бюджет 

 
 

 ромски 
семейства 

 
9 
 
 
 
 
 

 
1.1.3. Ранна 
интервенция на   
уврежданията  

Постоянна 2019 

Община 
Девин и  

консултанти 
наети по 
проект 

 

„По проект 
„Общностен 
център за 
деца и 

семейства в 
риск-        

гр.Девин“ 
по ОП 

„Развитие на 
човешките 
ресурси“ 

2014-2020 

 Предоставени 
консултации 

Брой 
консултирани 
родители и 

техните деца от 
ромски 
произход 

 2 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

Задача: 
1.2. Разработване и 
прилагане на 
програми за 
превенция на СПИН 
и „сексуално 
предавани 
инфекции“ 
(СПИ)„превенция на 
ХИВ“, чрез 
използване на 
национален и 
регионален опит 

         

Мерки към приоритетна област „Жилищни условия” 

1 

Подобряване на 
жилищните условия, 
включително и на 
прилежащата 
техническа 
инфраструктура 

         

 

Задача: 
1.1. Подобряване на 
жилищните условия 
в кварталите с 
ромско население 

         

 Дейности:          
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

1.1.1. Подобряване 
състоянието на 
жилищните условия 

 2019 Община 
Девин 

 

Мерки към приоритетна област „Заетост” 

1 

Осигуряване на 
достъп на ромите до 
пазара на труда и до 
различни 
инструменти и 
инициативи за 
самостоятелна 
заетост 

         

 

Задача: 
1. 1. Повишаване на 
пригодността за 
заетост и 
квалификацията на 
безработни роми 

Постоянен 2019 Община 
Девин       

  
 
 
Дейности: 
1.1.1.„Осигуряване на 
достъп на ромите на 

 
 
 
 

 
 
 
 

Община 
Девин,  
Дирекция 
„Бюро по 
труда“- гр. 

  Ограмотяване 
на възрастни 
роми по 

проект „Нов 
шанс за 

 
 
 

 

 13 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

пазара на труда до 
различни инструменти 
и инициативи за 
самостоятелна заетост“ 
 

Постоянен 2019 Девин,  
СУ „Христо 
Ботев“- гр. 
Девин, 

успех“  
Назначени 
лица от 
ромски 

произход на 
длъжност: 
Личен 

асистент към 
община 
Девин;  

Общ.предпри
ятие "БКС-
дейности" 
Дирекция 
"Бюро по 
труда"- 
гр.Девин 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

Мерки към приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“ 

1 

Утвърждаване на 
толерантни 
междуетнически 
отношения 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

 

Задача: 
1.1.Повишаване 
на квалификацията  
за ефективна дейност
на полицейски  
служители в  
мултиетническа  
среда 

         

 Дейности: 
1.1.1. Превантивна 
робота на полицията и 
Общината, съвместно 
планиране, работни 
срещи в кварталите с 
ромско население 

         

 1.1.2 Съвместна 
работа на МКБППМН и 
РУ „Полиция“- гр. 
Девин за превенция на 
агресията в училище и 
противообществените 
прояви 

 
 
Постоянна 

 
 

2019 

Община 
Девин, 
МКБППМН 

Община 
Девин, 
МКБППМН 

 Проведени 
съвместни 
мероприятия 
на МКБППМН 

и РУ 
"Полиция" - 
гр. Девин 

Брой обхванати 
деца от ромски 
произход 

  
 

35 



Приложение № 1 към Решение № 75 от 28.05.2020 г. 
 

№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

 
2 

Подобряване на 
междуинституциона
лното 
сътрудничество 

         

 Задача: 
2.1. Съвместна 
дейност между 
Община Девин; РУ 
„Полиция“- гр. Девин; 
МКБППМН; ЦОП  
„Слънчо“; ДСП отдел 
„ЗД“; училища и 
детски градини 

         

 Дейности: 
2.1.1. Превантивна 
дейност  чрез беседи, 
разпространяване на 
листовки,  тематични 
срещи  -  опазване на 
обществения ред 

 
 
Постоянна 

 
 

2019 

Община 
Девин 
МКБППМН  

  Проведени 
превантивни 
мероприятия 

Брой  
проведени 
мероприятия 

 3 
мероприяти

я 
обхванати 
32 деца от 
ромски 
произход 

Мерки към приоритетна област „Култура и медии” 

 Съхраняване,           
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 
институция 

Финансиран
е (преки 
бюджетни 
разходи, 
друго) 

Значение и 
ефект от 

прилагането 
на мярката: 

Описание на 
постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

 
 
1 

развитие и 
популяризиране на 
специфичната 
култура на ромите, 
като част от 
българската 
национална  култура 
и създаване на 
условия за равен 
достъп до 
обществения 
културен живот на 
различни нива 

 Задача:  
1.1. Повишаване 
възможностите за 
духовно и културно 
израстване на 
ромската общност 

         

 Дейност:  
1.1.1. Организиране и 
провеждане на 
празници 
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ОБЩИНА ДЕВИН 
 

 
гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,  

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg 

    
Отчет за изпълнение на приоритетите, включени в Общинския план за действие 
на община Девин за подкрепа на интеграционните политики  през 2019 година 
 
  Общинският план за действие на община Девин за подкрепа на интеграционните 
политики за периода 2019 г. е свързан и е неделима част от Областната стратегия за 
интегриране на ромите на територията на област Смолян и се основава на приоритетите 
и насоките в Националната стратегия на република България за интегриране на ромите 
/2012 - 2020 г./. 
  Общинският план прилага  целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо 
положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по- общата стратегия за 
борба с бедността и изключването и не изключва предоставянето на подкрепа за лица в 
неравностойно положение от други етнически групи. 
  Мерките, заложени в плана, поощряват зачитане на правата на човека, основавайки се 
на принципите на равноправие и уважение на човешкото достойнство и ценността на 
човешката личност и целят да подпомогнат социалния напредък чрез пълноценна 
реализация и грижа за хората от рискови групи и постигането на по- висок стандарт на 
живот. 
  В Общинския план за действие на община Девин за подкрепа на интеграционните 
политики са описани дейностите, които трябва да бъдат изпълнявани, с цел 
реализирането й. Лицата от ромски произход, в община Девин,  по постоянен адрес са 
208 души , а по настоящ адрес са 222-ма, които са ситуирани основно в общински 
център - гр.Девин, ул."Освобождение", кв. Забрал. 
  Планът акцентира на интеграционните мерки - здравни, социални, образователни, 
културни и други, като цели да ангажира съществуващите законови и управленски 
структури, както и образователните, културните и социалните структури. 
  В Плана за изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите, 
живеещи в сходна, на ромите ситуация, са заложени следните приоритети: 
- Здравеопазване; 
- Образование; 
- Заетост; 
- Жилищни условия; 
- Недискриминация и равни възможности; 
- Култура и медии. 
 
      Изпълнителни мерки и дейности в община Девин през 2019г. са: 

 
     Приоритетна  област "Образование" 
 
    1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование 
 
   По дейност 1.1.1. Осъществяване на контрол върху детските градини и училищата за 
недопускане на етнически обособени групи и паралелки. 
  На територията на община Девин не се допуска десегрегация на ромските деца и 
ученици, като е направено равномерно разпределение на децата роми в училищните 
паралелки и групите в детските градини. 
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  2. Превантивни мерки при отпадане на ромските ученици от училище - През 2019 
година е осигурен безплатен транспорт от община Девин с цел осигуряване на 
редовната посещаемост на 98 ромски деца / ученици и задържането им в училищата и 
детските градини. 
 
    По дейност 2.1.1. от Плана " Подобряване дейностите на образователните заведения 
за идентифициране и подкрепа на дете в риск". 
 
   През 2019 година в община Девин МКБППМН е наложила мярка по ЗБППМНП и 
определен обществен възпитател е работил с родители - на 12 деца / ученици от 
ромската общност. С изпълнение на тази дейност е постигнато ограничаване броя на 
противообществените прояви и агресията в училище. 
    
    Задача: 2.1. Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на 
предучилищното и училищното образование. 
 
   По дейност 2.1.2. от Плана " Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в 
училищата и детските градини, чрез осигурен транспорт от община Девин". 
 
   Задача: 2.2. Осигуряване на условия за максимален обхват и ранна адаптация в 
системата на предучилищното образование. 
  Брой пътуващи ученици - 97 лица. 
 
    През 2019 година, децата от ромската общност, посещават две от училищата на 
територията на община Девин, като в СУ "Христо Ботев" те са 44 ученика, а в ПГЕ 
"А.С.Попов" - 15 ученика. Общо 39 деца от ромската общност на възраст от 2 до 7 
години посещават ДГ "Изворче" - гр.Девин и ДГ "Здравец"- гр.Девин. 
 
     По дейност 2.1.3. Обхващане на децата в образователната система в услуга                        
" Интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи/ класове". 
 
     3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за 
взаимодействие в мултиетническа образователна среда. 
 
 Задача: 3.1 Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и 
други специалисти 
 
    По дейност 3.1.1 Квалификация на учители, директори и други педагогически 
специалисти за работа в мултикултурна среда 
 
   В Центъра за обществена подкрепа "Слънчо"- гр.Девин през 2019 година са 
работили с 11 ромски семейства, които са индивидуални потребители в ЦОП. С тях са 
включени договори за дългосрочна социална услуга / над шест месеца/. 
 
    Договорите са за: 
- Подкрепа на детето - 7 семейства; 
- Подкрепа и консултиране на семейство от общността - 11 семейства; 
- Обучение в добро родителстване - 4 семейства / от тях 2 непълнолетни майки/. 
 
     По дейност 2.1.3.  В услугата " Ранна интервенция на уврежданията" - през 2019г. в 
община Девин чрез консултантите, наети по проект "Общностен център за деца и 
семейства в риск - гр. Девин" ежемесечно се предоставят консултации на 2 деца от 
ромски произход и техните родители. Едно от децата е със зрителни затруднения, а 
другото е с интелектуални затруднения и езиково - говорни нарушения. И двете деца са 
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интегрирани в детските градини. Екипът е разработил информационни и обучителни 
материали. 
 

     Приоритетна област "Здравеопазване" 
1. През 2019 година продължава предоставянето на здравни и социални услуги по 
проект "Общностен център за деца и семейства в риск в община Девин". С деца от 0-7 
години и техните семейства работят консултативните наети по проекта, а именно 
психолог, рехабилитатор, логопед, стоматолог, педиатър, социални работници, 
социален педагог, юрист, гинеколог, акушерка и медицинска сестра. Здравна 
консултация е предоставена на 39 деца от ромски произход и техните семейства. На 43 
деца от ромски произход и техните родители е предоставена услугата "Семейно 
консултиране и подкрепа", а 2 деца и техните родители са консултирани в рамките на 
услугата "Ранна интервенция на уврежданията". Проведени са кампании за повишаване 
на родителския капацитет. 

1. Мярка  "Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население". 
 
    Задача: 1.1. Осигуряване на качествени здравни услуги и превенция чрез 
преодоляване на услугите. 
 
    Дейности: 1.1.1. Здравна консултация за деца 
 
     През 2019 година продължава предоставянето на здравни и социални услуги по 
проект " Общностен център за деца и семейства в риск в община Девин". В услугата 
"Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по 
превенция на заболяванията" работят екип от следните специалисти: стоматолог, 
педиатър, медицинска сестра, медиатор. Направени са общо 43 първични и вторични 
консултативни прегледи на децата от педиатър и медицинска сестра. Медиаторът е 
провел консултации и насочвания за ползване на услугата от 9 ромски семейства. 
Стоматологът е извършил 2 консултативни прегледа на деца от ромски произход за 
установяване на зъбния статус. 
   Провеждани са периодично беседи от здравни специалисти. Разширен е обхвата на 
дейности по ранна диагностика и е осъществено редовно наблюдение на здравния 
статус, физическото и психомоторно развитие на децата. Наблюдава се, че с 
изпълнението на тази дейност се постига повишаване на здравната култура и 
полагането на превантивни грижи за майчинство и детско здравеопазване. 
 
    По дейност 1.1.2.  Семейно консултиране и подкрепа - през 2019 година община 
Девин чрез консултанти, наети по проект "Общностен център за деца и семейства в 
риск - град Девин" са предоставени консултации на 43 деца и родители от ромски 
произход. Консултантите, в услугата са: психолог, педиатър, юрист, гинеколог, 
акушерка, медицинска сестра, двама медиатора и двама социални работници. 
Предоставяните услуги са на деца от 0-3 г. и деца от 3-7г. Дейностите са насочени към 
интегриране на децата в детските градини. В дейността е включена подкрепа на 
семействата в грижа на децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие 
на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация с оглед 
увеличаване на възможностите за социална интеграция на различни социални умения у 
родителите; засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на 
семейното планиране, адресиране на проблемите на насилието и неглижирането на 
деца. 
 Консултантите подпомагаха родителите за изпълнение на родителските задължения и 
за създаването на подходяща среда за детето в съответствие с неговите потребности и 
за ползването на системата от услуги след раждането на детето. Дейността им бе 
насочена към повишаване на знанията и уменията на бъдещите родители относно 
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процеса на раждането, нуждите на новороденото и подходяща семейна среда за 
отглеждане на детето. 
 
   Приоритетна област " Жилищни условия" - за 2019 година 
 
   По дейност мярка 1.1.1. Подобряване състоянието на жилищните условия за 2019 
година 
 
    Приоритетна област " Заетост"  
 
   Задача: 1.1. Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработни 
роми 
    По дейност мярка 1.1.1. "Осигуряване на достъп на ромите на пазара на труда до 
различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост" 
 
    През 2019 година продължава ограмотяване на възрастни роми по проект "Нов шанс 
за успех" - 13 лица. Назначени лица от ромски произход на длъжност: "Личен асистент" 
към община Девин - 1 брой; в това число и 1 брой към общинско предприятие "БКС- 
дейности"; Дирекция "Бюро по труда"- гр.Девин - 1 брой. 
 
       Приоритетна област " Върховенство на закона и недискриминация" 
 
    Задача: 1.1. Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски 
служители в мултиетническа среда. 
  
    По дейност мярка: 1.1.1. Превантивна работа на полицията и общината, съвместно 
планиране, работни срещи в кварталите с ромско население. 
 
    По дейност мярка: 1.1.2. Съвместна работа на МКБППМН и РУ "Полиция"- 
гр.Девин за превенция на агресията в училище и противообществените прояви. 
 
     През 2019 година са проведени съвместни мероприятия на МКБППМН и РУ 
"Полиция"- гр.Девин като броят обхванати деца от ромски произход са 35. 
Подобряване на междуинституционалното сътрудничество. 
 
    Задача: 2.1.  Съвместна дейност между община Девин, РУ "Полиция"- гр.Девин, 
МКБППМН, ЦОП  "Слънчо", ДСП отдел "ЗД", училища и детски градини 
 
   По дейност мярка: 2.1.1. Превантивна дейност чрез беседи, разпространяване на 
листовки, тематични срещи - опазване на обществения ред 
  
   Приоритетна област " Култура и медии" 
 
Целта е да се  съхрани, да се  развива и популяризира специфичната култура на ромите, 
като част от българската национална култура и създаване на условия за равен достъп до 
обществения културен живот на различни нива 
 
  Задача: 1.1. Повишаване възможностите за духовно и културно израстване на 
ромската общност 
 
   По дейност мярка: 1.1.1. Организиране и провеждане на празници 
 
 
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 76 

от 28.05.2020 г. 

 

Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2019 

година и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Девин за 2020 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26 „а”, ал. 2 и ал. 5 от 

Закона за народните читалища, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 

дейност в Община Девин за 2019 г., съгласно Приложение 1. 

 

2. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 

2020 г., съгласно Приложение № 2. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Девин контрола по изпълнение на 

предвидените в Програмата по т. 2 дейности.  

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 8, ДЗО – 73/27.04.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение № 1 към Решение № 76 от 28.05.2020 г. 
 

 1

 

О Т Ч Е Т 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 

В ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2019 ГОДИНА 

 
 
 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за          
2019 година бе изготвена въз основа на направени предложения от читалищата в Община 
Девин и приета с Решение № 28/28.03.2019 г. на Общинския съвет-Девин.  

Програмата подпомогна годишното планиране и финансиране на читалищните 
дейности през 2019 година, а освен това спомогна предлагането на разнообразна 
културна програма на територията на община Девин.  
 2019 година бе  наситена с богата и разнообразна културна дейност, участия в 
проекти и тяхното реализиране, нови идеи на самодейците и обогатяване на изявите им. 
 Обобщената информацията за община Девин за 2019 г. е следната: Броят на 
функциониращите читалищата в община Девин е 12, държавната  субсидия за 2019 г. е 
189 800 лв. за 20 субсидирани бройки.  

● Към НЧ „Родопска просвета– 1923” – гр.Девин функционираха: 

- Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков 
- Битов състав „Катя Ванчева” с р-л Вера Башова 
- Камерна група за народно пеене „Девин” с р-л Манол Ташков 
- Вокална група за стари градски песни „Орфей” с р-л Стоянка Дакова 
- Вокална група за популярни песни „Лира” с р-л Васил Джигошев 
- Женска вокална група „Родопчанка“ с р-л Надежда Башова 
- Група за разучаване на народни обичаи и разиграването им на сцена „Родопски 

извор” с р-л Гергана Георгиева с деца от 4 до 8 клас.  
- Коледарска група с р-л  Николай Карадимов     

В изброените състави и групи участват общо 85 самодейци на възраст от  7 до 80 години.  
В читалището има следните кръжоци, клубове и школи: 

- Кръжок по изобразително изкуство с р-л Татяна Димитрова със 17 участници от 8 
до 18 години. 

- Женски арт клуб „Девина” с р-л Снежана Моллова – 18 жени 
- Школа за изучаване на английски език  с преподавател Галя Петкова - 20 деца 
- Школа по пиано с р-л Галя Петкова 
 

• Към НЧ „Възраждане-1949”– кв.Настан функционираха: 
 - Мъжка вокална група „Мъжки времена” 
 - Женска вокална група „Настанка”  
 - Танцов ансамбъл „Настан“ 
 

• Към НЧ „Назъм Хикмет-1948” – с.Грохотно функционираха: 
 - Две групи за народни танци 
 - Група за модерни танци  
 - Битова група за народни песни 
 - Танцов клуб „Светлина”  
 - Клуб „Осмислен живот” 
 
 

• Към НЧ „Светлина-1948” Гьоврен функционираха: 
 - Мъжка фолклорна група 
 - Детска група за народни танци 
 - Женска група за народни танци 
 - Спортен клуб 
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• Към НЧ „Изгрев - 1936” – с.Триград функционираха: 

 - Женска битова група 
 - Кръжок „Лечебни растения” 

- Група за народни обичаи 
 - Клуб „Приятел на книгата” 
 - Клуб „Плетиво” 
 

• Към НЧ „Асен Златаров-1945” – с.Брезе функционираха: 
 - Смесена битова група 
 - Кръжок „Сръчни ръце” 
 - Кръжок „И аз мога”  
 

• Към НЧ „Надежда-1950” – с.Беден пълноценно функционираха: 
 - Женска битова група 
 - Кръжок  „Приложно изкуство” 
 

• Към НЧ „Просвета - 1942” – с.Лясково функционираха: 
   

- Смесена фолклорна група за изворно народно творчество „Лясковчани” 
- Мъжка фолклорна група 
- Женска фолклорна група 
- Сатирична група  „Смехорани”  
- Женска танцова група „Гердани” 
- Детска танцова група „Весели крачета” 
- Клуб „ Млади таланти” 
- Интернет-клуб  
- Спортен клуб за тенис на маса „Спартак Лясково” 
- Кръжок  „Сръчни ръчички” 
- „Ваканция в читалището”  
- Кръжок „ В света на книгите ”  
- Кръжок „Лясково – това гнездо няма да изстине” 
- Кръжок „Весели крачета” 
- ДГ „Да посадим добро” 

 
• Към НЧ „Отец Паисий - 1951” – с.Селча са изградени и функционираха: 

 - Женска група за народно пеене 
 - Кръжок „Изобразително изкуство” 
 

• Към НЧ „Светлина - 1946” – с.Стоманево функционираха: 
 - Женска група за автентичен фолклор 

- Детска група за автентичен фолклор 
- Кръжок за народно творчество 
 
• Към НЧ „Родопска обнова - 1938” – с.Михалково функционираха: 
- Коледарска група 
- Женска танцова група  

 
• Към НЧ „Съединение - 2006” – с.Осиково функционираше: 
- Женска фолклорна група за песни и хора 

 
 

І. Народно Читалище „Родопска просвета 1923”-гр. Девин  
  

През 2019 година НЧ „Родопска просвета-1923” град Девин работи по 
набелязаните дейности в Програмата за развитие на читалището за 2019 приета 
на Заседание на Читалищното настоятелство и представена на Кмета на 
Общината. 
 Организираха 54  културни мероприятия за хора от различни възрасти и взеха 
участие в 25 мероприятия съвместно с други организации и Община Девин. С дейността, 
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която извършваха обогатяваха културния живот на гражданите от Девин, подпомагаха 
учебния процес и работата на читалищата от Общината, съдействаха на хора от различни 
възрасти да осмислят и правилно да оползотворят свободното си време. 

Една от основните дейности на читалището е развитието на 
ЛЮБИТЕЛСКОТО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО. 

ИЗПЪЛНЕНИ СА СЛЕДНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР ЗА  
2019 ГОДИНА : 

 
         ЯНУАРИ 

- 08.01. – организирана Изложба "Ботев, Яворов и Алеко Константинов и техния 
принос за българската литература – в библиотеката. 

- 23.01. - открита Изложба на детска рисунка под надслов "Зимата и ние" 
подготвена от ученици от Кръжока по изобразително изкуство –  В Музейната сбирка  с 
ръководител Татяна Димитрова.  

- 27.01. - Среща на арт клуб "Девина" –  на която са присъствали 15 участнички, 
които са отпразнували рождени дни на родените през първите три месеца от годината.  

 
         ФЕВРУАРИ 

- 20, 21, 26.02 и 05.03. – представяне на Презентация "Познаваме ли родния си 
град" с ученици от 9-12 клас от СУ "Христо Ботев" и ПГЕ "Александър Попов" град Девин –   
Презентацията е подготвена от Гергана Георгиева- уредник музейна сбирка и представи 
подробно чрез богат снимков и текстов материал миналото и историята на родния град, 
както и съвременния облик на Девин и неговото развитие. 

- 26.02. - Творческа вечер с писателката Надежда Захариева –  в читалнята на 
библиотеката. Писателката доста интересно и увлекателно представи своето творчество и 
част от стихотворенията на покойния й съпруг Дамян Дамянов. На мероприятието са 
присъствали над 60 гости и любители на поезията.  

 
         МАРТ 

- 01.03. – организиране и провеждане на Вечер, посветена на любителското-
художествено творчество. 

- 14.03. - Представяне книгата "Легенди за Девин" на Керяна Карова –  В 
библиотеката поетесата Керяна Карова представи своята книга „Легенди за Девин” пред 
аудитория от около 30 гости, представители на община Девни и читалищни служители. 

- 23.03. - Участие на Гайдарски състав във фестивал на родопската храна 
"Родопска угодия" в град Девин -  Първият по рода си фестивал събра внушително 
множество около дълга трапеза отрупана с пататници, марудници, клин, тикълник, 
паниран фасул, пареник, качамак, вкусно кисело мляко, домашни сладка и завъртяни 
манджи.  

- 21.03.,22.03, 27.03 - Представяне на презентация "Български народни пролетни 
обичаи" в ДГ "Здравец", СУ "Христо Ботев" пред ученици от 1 и 2 клас и ДГ "Изворче" – от 
Гергана Георгиева – Уредник на музейната сбирка. 

- м. март-април - По случай 2 април - Международния ден на книгата представяне 
на "Пътуващо куфарче" с 34 броя детски книжки в ДГ "Здравец" на 21.03., на 27.03. в ДГ 
"Изворче", 9.04. в ДГ "Изворче" - филиал кв. Настан – По случай Международния ден на 
книгата Мария Боярова и Савка Юрукова – библиотекари при читалището са подготвили и 
представили иновативната идея „Пътуващо куфарче”, облепено с детски обложки на 
книжки и са поставили в него 34 броя детски книжки. „Пътуващото куфарче” гостува по 
една седмица в детските градини, а децата имаха възможност на място да разгледат и да 
им бъдат прочетени книжките от техните ръководители в групите. Тази нова инициатива 
беше посрещната от всички с огромен интерес и с тенденция да стане рутинна и ежегодна 
съвместна дейност между библиотека и детски градини.  

- 28.03. - Посещение на Музейна сбирка от група деца - военни сираци от лагер 
"Децата на Българската армия" – От 11.30 ч. на 28.03. музейната сбирка е била посетена 
от деца-сираци на военно служещи от България, загинали при изпълнение на военния си 
дълг.  

 
            АПРИЛ 

- 10.04. - Общо отчетно-изборно събрание, проведено от 17.30 ч в 
Музейната сбирка. 
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Седмица на детската книга и изкуствата за деца 
Библиотека 
- 22.04. - Посещение на групи "Знам и мога" с ръководители Светлана Кавалска и 

Бинка Иванова и "Звездичка" с ръководители Галя Петкова и Юлия Каменова от ДГ 
"Здравец" гр. Девин Библиотекаря Савка Юрукова е провела библиотечна екскурзия. На 
мултимедия в една от читалните децата са изгледали детски приказки, след което са 
разгледали изложбата от детска литература, подредена по повод Седмица на детската 
книга и изкуствата за деца.  

- 23.04. - Посещение на групи "Мечо Пух" с ръководители Сабина Исаева и Софка 
Сюлемезова и "Калинка" с ръководители Мария Василева и Румяна Василева от ДГ 
"Изворче" гр. Девин – Децата са посетили библиотеката и са разгледали изложбата от 
детска литература. Библиотекарите са запознали децата с разположението на книгите в 
библиотеката, тяхното разпределение по раздели, колко тома литература има 
библиотеката и са им пояснили как се става читател.  

- 24.04. - Посещение на група "Пчелица" с ръководители Ангелина Кукунджиева и 
Анита Звездова от ДГ "Здравец" гр. Девин - Децата са посетили библиотеката заедно с 
техните преподаватели. На мултимедия в една от читалните децата са изгледали детски 
приказки, след което са разгледали изложбата от детска литература, подредена по повод 
Седмица на детската книга и изкуствата за деца.  

- 23.04. - Откриване на изложба "Децата на Девин творят" – в музейната сбирка с 
участници ученици от Кръжока по изобразително изкуство с р-тел Татяна Димитрова. В 
изложбата са взели участие 24 ученика. 

- 23.04. - Разглеждане на изложбата от децата от групи "Мечо Пух" и "Калинка" 
при ДГ "Изворче" гр. Девин и група "Пчелица" при ДГ "Здравец"  – След посещение в 
библиотеката децата са разгледали с огромен интерес и изложбата от детски рисунки по 
случай Седмица на детската книга и изкуствата за деца. Гергана Георгиева – Уредник 
Музейна сбирка ги е развела из залите на музея и им е разказала как се използват 
оръдията на труда в зала „Етнография”, красивите носии и останалите експонати. 

 
          МАЙ 

- 02.05. - Посещение на I"а" клас с ръководител Мая Кънчева и I"б" клас с 
ръководител Лина Сертова от СУ "Христо Ботев". Децата са посетили библиотеката  и са 
разгледали изложбата от детска литература.  

- 16.05. - Представяне на презентация в Музейната сбирка на тема "Ролята на 
музейното дело за опознаване историята на родния край и обогатяване на културния 
живот на общността"  Пред представители на жените от Арт клуб „Девина”, граждани и 
читалищни служители е изнесена подробна и доста интересна презентация за ролята на 
музейното дело. Събитието се е състояло по повод 18 май – Международния ден на 
музеите. 

- 16.05. - Участие на ВГСГП "Орфей" в Четвърти фестивал "С песен и благослов" на 
любителски художествени състави в Стара Загора, Награда: Диплом за участие. 

- 18.05. - Продукция на участниците в класове по английски език и пиано. Пред 
родителите на децата, участници в Школата по английски техния преподавател Галя 
Петкова изнесе заедно с възпитаниците си от 3 до 13 годишна възраст открит урок по 
английски език. Всички деца са получили грамота за завършен курс на учебната година, а 
родителите благодарствено писмо. 

- 24.05. - Участие на Гайдарски състав, ВГ за популярни песни "Лира" и ВГСГП 
"Орфей" в празничен концерт, по случай Деня на българската просвета и култура и 
славянската писменост. 

- 29.05. - Среща на Арт клуб "Девина" – присъствали са 13 жени. Срещата е 
преминала под мотото на 24 май – Деня на българската просвета и култура и славянската 
писменост. 

 
          ЮНИ 

- 07.06. - Представяне книгата "Записки от селската кръчма" на писателя 
Николай Илчевски – Писателят е представил своята книга в библиотеката пред аудитория 
от над 60 човека – близки и роднини на автора от с. Върбово, граждани, гости на град 
Девин, читалищни служители и представители на община Девин.  
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- 19 - 21.06. - Участие на Цветана Моллова, Ралица Андреева и Мира Бачкова - 
ученици от Кръжока по изобразително изкуство към читалището с ръководител Татяна 
Димитрова в Национален пленер на детската рисункаэ"Пещера 2019" в гр. Пещера.  

- 23.06. - Провеждане на "Еньовден - фестивал на билките, цветята и 
екопродуктите от Родопите" с финансовата подкрепа и съдействие на Община Девин – 
Второто издание на фестивалното събитие се е състояло от 10.30 ч на 23 юни 2019 г. пред 
Дома на културата с 24 участника -  битови групи, танцови състави и индивидуални 
изпълнители от общини Девин, Смолян, Рудозем и Мадан. Във фестивала са се включили 
и трима производители на екопродукти – „Еко ферма Кехайови” – производител на млечни 
и месни продукти, „Еко Билко „ЕООД – производител на триградски чай и билки и Бистра 
Поюклийска – земеделски производител на мед, пчелен прашец и билки. Участници са 
били и представители на туристическия бранш – къщи и хотели за гости, които са се 
включили с рекламни маериали: Спа хотел „Персенк”, Спа хотел „Девин”, Спа хотел 
„Исмена”, хотел „Елит”, хотел „Евридика”, хотел „Вероника”, къща за гости „Родопи”, къща 
за гости „Василеви”, стаи за настаняване „Тони и Крис”.  

 
- 26.06. – Среща на арт клуб „Девина” – присъствали са 15 жени. Срещата е 

преминала в приятни разговори и обменяне на различни идеи и съвети. 
- 30.06. - Участие на Гайдарски състав в Международен фесивал "Балканска 

палитра - Живи човешки съкровища от Балканите и Югоизточна Европа" в София, 
Награда: Грамота за участие. 

 
          ЮЛИ 

- 05.07. - Посещение на библиотеката от деца при Лятно училище по проект с г-жа 
Велева и г-жа Иванова – Децата заедно с техните ръководители общо 17 на брой са 
посетили библиотеката, където библиотекарите Савка Юрукова и Мария Боярова им 
направиха библиотечна екскурзия. След това децата са посетили залата с компютрите, 
където са чели книжки и са разгледали изложбата от детска литература. 

- 09.07. - Откриване на Изложба-концерт "Творецът в мен" на Емрах и Реджеп 
Якъбови –  В Музейната сбирка е била открита изложбата от Гергана Георгиева – Уредник 
Музейна сбирка, след което Емрах и Реджеп са представили пред аудитория свои 
авторски песни с акомпанимент на клавир и китара.  

- 19.07. - Участие на Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков и 
индивидуално изпълнение на Николай Карадимов в Събор на народното творчество и 
животновъдството "Рожен"- Гайдарския състав е взел участие при откриване на събора от 
11.00 ч. и от 14.30 часа на първа сцена с индивидуално участие на „Гайдарска сюита”.  

- 20.07. - Участие на Битова група "Катя Ванчева" с ръководител Вера Башова и 
индивидуални изпълнения на Вера Башова и Велика Ташева в Събор на народното 
творчество и животновъдството "Рожен". 

- 27.07. - Участие на Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков в "Орфически 
мистерии" в с. Триград, обл. Смолян. 

  
          АВГУСТ 

- 09.08. - Посещение на библиотеката от деца на Лятно училище с ръководители г-
жа Велева и г-жа Иванова – Девет ученика заедно с техните преподаватели г-жа Севда 
Велева и г-жа Милена Иванова са посетили библиотеката, където Мария Боярова – 
библиотекар ги е запознала с разположението на библиотеката, подреждането на книгите, 
записване като читател и Правилника за обслужване. Децата са разгледали подготвените 
книжки в читалнята – детски енциклопедии, детски приказки и др., подходящи за 1 клас. 

- 11.08. - Участие на Гайдарски състав, солисти Николай Карадимов и Вера 
Башова, съпровод на гайда Манол Ташков, ВГ за популярни песни "Лира" и ВГСГП 
"Орфей" в Празника на град Девин и минералната вода.  

- 12.08. - Откриване на изложба от картини в корейски стил "Маньонва". 
Изложбата е била съставена от 30 броя картини – масло, корейска бродерия (гоблени) и 
др.  

- 14.09. Участие на Гайдарски състав в откриване на Втори национален събор на 
гайдарите „Апостол Кисьов“ в село Стойките. Гайдарски състав с р-л Емил Чолаков е взел 
участие във Втория национален събор на гайдата. 

- 22.09. - Участие на Битова група "Катя Ванчева"в Делюви празници 2019 в 
Златоград. 
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- 27.09. - Участие на ВГ за популярни песни "Лира" в Осми фестивал на старата 
градска песен "Да попеем по съседски" 2019 в гр. Костенец. 

 
ОКТОМВРИ 
- 03.10. - Съвместно с община Девин - Творческа вечер, посветена на 100 

годишнината от рождението на Николай Хайтов и представяне на книгата "Орли от 
пламък" на писателката Елена Хайтова. Вечерта е открита от Гергана Георгиева, която е 
представила писателката и нейното творчество, след което гостите на събитието са 
изгледали презентацията от снимки, които са публикуван в последната й книга „Орли от 
пламък” – снимки на баща й Николай Хайтов и картини, нарисувани от художничката 
Елица Гигова – нейна дъщеря и внучка на големия писател Николай Хайтов. Писателката 
е представила последната си книга, която е посветена на баща й Николай Хайтов и 
съпруга й Никола Гигов – и двамата известни български писатели.   

- 7-11.10. – Презентация и изложба на тема "107 години свободен Девин" с 
ученици от СУ "Христо Ботев" и ПГЕ "Александър Попов" в Музейна сбирка – В 
продължение на една седмица Музейната сбирка е била посетена от ученици от СУ 
„Христо Ботев” и ПГЕ „Александър Попов”, за да изгледат презентацията „107 години 
свободен Девин” , подготвена от Гергана Георгиева – уредник на Музейна сбирка. 
Учениците са се запознали с историята на родния си град от неговото създаване до днес.  

- 12.10. - Участие на Гайдарски състав в III Световен фестивал на гайдари и 
кавалджии заедно с артисти от всички изкуства "Чуйте Девин".  

- 12.10. - Участие на ВГСГП "Орфей" в IV Национален фестивал на старата градска 
и шлагерна песен "Нежни спомени" в Панагюрище. 

- 28.10. - Посещение на 8-те класове от СУ "Христо Ботев" в библиотеката по 
повод Националната седмица на четенето. Учениците са представили свои мисли за 
произведението „Малкия принц”на Антоан дьо Сент-Екзюпери. 

 
         НОЕМВРИ 

- 14.11. - "Листа от календара" - концерт и вечер на читалищни юбиляри, 
навършващи кръгли годишнини през 2019 г. Концертът е проведен в зала „Европа” на 
СПА хотел „Орфей” в град Девин.  Чествани са юбилеи на 19 читалищни дейци, 
навършващи кръгли годишнини през 2019 г. 

- 17.11. - Участие на БГ "Катя Ванчева" в VII Национален фолклорен фестивал 
"Слав Бойкин" в гр. Раковски. 
 
          ДЕКЕМВРИ 

- 11.12. - Посещение на Музейна сбирка от ученици при ОУ "Св. Св. Кирил и 
Методий" гр. Девин, кв. Настан с р-л Веселина Петрова по случай Националната седмица 
на четенето.  

- 11.12. - Представяне книгата "Незабравимите  забравени" на Светозар 
Казанджиев.  

- 12.12. - Коледен концерт "Вълшебен звън" . Концертът е с благотворителна 
кауза. С дарените средства ще бъде закупена детска литература за библиотеката На 
благотворителното събитие са били събрани 525,00 лв.  

Дарение от детски книжки са направили: Наташа Василева – 17 броя на стойност 
81,99 лв., Величка Карагьозова – 6 броя на стойност 23,99 лв., Татяна Жекова и Николай 
Архипов от гр. Варна – 3 броя на стойност 35,40 лв. 

- 13.12. - Викторина с гатанки по случай Националната седмица на четенето в ДГ 
"Здравец" град Девин – По случай Националната седмица на четенето Анна Архипова, 
Мария Боярова и Гергана Георгиева са посетили Детска градина „Здравец” по покана на 
директора й Снежана Радева. Читалищните служители са занесли 15 броя детски книжки, 
от които Гергана Георгиева (облечена в народна носия)  им е прочитала и задавала 
въпроси и гатанки, а децата са отговаряли с голям интерес.  

- 13.12. - Посещение на Музейна сбирка от ресурсна група при ПГЕ "Александър 
Попов" с р-тел Снежана Бечева по случай Националната седмица на четенето. От 
Уредника на Музейна сбирка им е изнесена беседа за историята на град Девин, брой 
експонати в Музейната сбирка и тяхното разпределение по залите.  

- 24.12. - Дефилаж на „ Коледарска група” с р-л Николай Карадимов.  В нощта на  
Бъдни вечер срещу Коледа, групата състояща се от 10 човека коледари са обиколили 
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града и са зарадвали стопаните на много къщи със своето посещение, като по стар 
български обичай са ги благословили за здраве и берекет. 

 
БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

  Това е една от основните дейности на читалището и затова те работят за 
обновяване, обогатяване и съхраняване на библиотечния фонд. 

За 2019 г. са били закупени 411 тома нова литература за 3589.75 лв. от тях             
закупена нова литература по проект 110 тома за 1007.87лв с 10% самоучастие., а 
закупени от читалището 43 тома на стойност  474.40 лв. Отчислена е остаряла 
литература в размер на 300 тома за 303.30 лв. 

През периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. , библиотеката е била посетена от 
374 читатели, в това число от 209 деца до 14-годишна възраст. Регистрираните 
посещения са били 3101, от които в компютърна зала 1182, посещения в заемна зала 
1919 и в читалня - 224. Заетата литература за дома е в размер на 3888 тома. От 
раздадената литература 3664 броя са книги, а 224 са периодични издания. 

Осигурен е на читателите безплатен достъп до интернет и компютърни услуги и 
ползване на информация  по електронен път по програма „Глобални библиотеки – 
България”. 

През 2019 г. е направен абонамент от 10 заглавия ежедневници и периодични 
издания на стойност 678.98 лв. 

Раздадената детска литература е 939 тома, от които 47 детска отраслова. 
Художествената е 2420 тома, а от 0 до 9 отрасъл - 529 тома. 

Даренията от автори и дарители са 258 тома на стойност 2107.58 лв.  
През периода 05.11.2019 г. - 15.12.2019 г. в библиотеката е направена частична 

инвентаризация на детска литература. Проверени са 7 184 тома литература, плюс 
справочен фонд и краезнание - 4178 по талони, което прави общо 11362 тома 
литература. По време на инвентаризацията са отчислени 236 тома -  физически изхабени 
на стойност – 172.55 лв. и липсващи книги 72 тома на стойност 114.70 лв. 

 
Направени са 19 справки на различни теми: 
- Български обичаи празници; 
- Теория и организация на управлението; 
- Лазаруване и Цветница-обичаи; 
 - Национални паркове – материали и фотоси за презентации; 
 - Попълване  на автобиографии за работа; 
- Легенди за Девин; 
- Материали за Балканската война; 
- Материали за Отечествената война; 
- Материали за минералните води в Девин; 
- Стихове, хумор, легенди за Девин; 
 - Материали за Балнеосанаториума и балнеолечението в Девин и др. 
 
През 2019г. в библиотеката са проведени 19 културно-масови събития. 
За всички бележити дати и годишнини са изготвяни витрини и изложби: 
- 130 год. от рождението на  Н. Райнов; -115 год. от рождението на Г.Караславов;              
- 150 год. от рождението на Иван Крилов-руски писател баснописец;- 141год. от 

освобождението на България; - 90 год. от рождението на Вера Мутафчиева;-140 год. от 
рождението на С. Костов; - Изложба на детска литература по случай седмицата на 
детската книга;- 140 год. от приемането на Търновската конституция;- 455 год.от 
рождението на Шекспир;-100год. от рождението на Веселин Ханчев; -Изложба за 24 Май; 
-105 год. от рождението на Андрей Гуляшки; - 220 год.от рождението на Оноре дьо 
Балзак; - 160 год. от рождението на Артър Конан Дойл; - 125 год от рождението на Дашъл 
Хамет; - 1 юни изложба, посветена на  Международния ден на детето;- 2 юни ден на 
Ботев; - 220 год. от рождението на Александър Пушкин; - 115 год. от рождението на  
Атанас Далчев; - 100 год. от рождението на Богомил Райнов; - 55 год. от рождението на 
Дан Браун; – 110 год. от рождението на Димитър Димов; – 120 год.от рождението на 
Ърнест Хемингуей; - 195 год. от рождението на Александър Дюма; – 100 год.от 
рождението на Николай Хайтов; - 185 год. от рождението на Любен Каравелов; - 165 год. 
от рождението на Оскар Уайлд; - 90 год. от рождението на Йордан Радичков; - Изложба за 
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1 ноември Ден на народните будители; - 105 год. от рождението на Павел Вежинов; - 95 
год. от рождението на Павел Матев; - 110 год. от рождението на Никола Вапцаров. 

- Поддържане на постоянна витрина за нови книги. 
 
Срещи с писатели: 
- 26.02.2019 г. - Среща с писателката Надежда Захариева и представяне на 

книгата ”Кога на лице – кога наопаки” 
- 14.03.2019 г. - Представяне на книгата „Легенди за Девин” на Керана Карова. 
- Среща с писателя Николай Илчевски и представяне на книгата „Записки от 

старата кръчма”. 
- 3.10.2019.г. Среща с Елена Хайтова по случай 100 год. от рождението на 

писателя Николай Хайтов и представяне на книгата „Орли от пламък” 
 
По програма „Автоматизирани библиотеки” има обработени 3311 тома книги, а 

за 2019г. са записани в системата 374 нови читатели. 
 През 2019 г. са дарени 258 тома на стойност 2107.58 лв. от следните дарители: 
- СБУ гр.Девин, Д-р Цветка Рангелова, Радой Чаушев, Дарина Янева- гр.Поморие, 

Отец Тодор Веселинов, Керана Карова, Д-р Емилия Апостолова, Университет по 
библиотекознание, Татяна Вишанина, Банко Банков, Д-р Антоанета Сарийска, Николай 
Щърбев, Библиотека -„ Н. Арсениев”, Библиотека „Н.Вранчев” – гр.Смолян, Мария 
Шаркова, Владимир Арденски, Николай Стоянов, НЧ „Пробуда”- с.Стойките, Емил Енчев, 
Елена Хайтова, Лиляна Филипова, Маргарита Павлова, Валентин Коцаков, Катя Гайдева, 
Наташа Василева, Хамид Имамски, Татяна Жекова и Николай Архипов, Величка 
Карагьозова.  

 
МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ 
Музейната сбирка  притежава 2198 експоната от които в раздел археология – 133,             

в раздел снимки и документи – 938, и в раздел бит, етнография и култура - 1127 
Над една трета от експонатите са  подредени и разположени във витрини в четири 

зали на обща площ от 260кв/м. Сбирката е отворена пет дни в седмицата при пълен 
работен ден. На групите и учениците се предлага беседа. 

През 2019 г., музейната сбирка е посетена от 1712 човека от които 794 ученици и 
72 деца. Приходите от билети са 1269.40 лв. От проведени беседи 140 лв. От наем на 
зала 130 лв. или общо 1539.40 лв. 

В Музейната сбирка са проведени следните мероприятия на читалището, залегнали  
в Календара на културните мероприятия: 

- „Зимата и ние” – изложба 
- „ Познаваме ли родния си град Девин” - презентация 
- „ Децата на Девин творят”- изложба 
- „Ролята на музейното дело” – презентация 
- Изложба концерт „Творецът в мен” 
- Корейска изложба 
- „107 год. свободен Девин” 
- Презентация по повод „Седмица на четенето „ и много други открити изложби и 

презентации посетени от над 800 човека. 
 
ОБУЧЕНИЯ: 
29.03.2019 г. гр. Смолян - Практикум на тема „Документи и процедури при 

пререгистрация и промяна на обстоятелства по ЗНЧ и ЗЮЛНЦ”. Участвали Анна 
Архипова и Калина Даракчиева. 

29.05.2019 г. -  Юбилейна конференция в гр. Смолян – „ Краезнанието 
отговорност към миналото и поглед към бъдещето, краезнанито и малката 
читалищна библиотека” . Участие с презентация             „ Девин в периодичния печат – 
онлайн е-справочник”. Мария Боярова 

26.06.2019 г. - Практикум с библиотекари от общините Девин, Борино , Доспат, в 
библиотеката в гр. Девин на тема: „Българските библиотеки – съвременни центрове 
за четене и информираност”. Мария Боярова 

13.08.2019 г. - Обмяна на опит в Регионален Исторически Музей „Стою Шишков” 
гр.Смолян. Гергана Георгиева и Анна Архипова 
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16,17.09.2019 г. -  Пътуващ семинар организиран от Регионална Библиотека 
Смолян. 

- Посещение на библиотеките в гр. Асеновград, Градска библиотека гр. Карлово, 
читалищна библиотека гр. Казанлък и читалищна селска библиотека в с. Труд. Мария 
Боярова. 

7-9. 11.2019 г. - Участие в национален форум гр. София - „ Библиотеките днес и 
предизвикателствата през 21 век”. Мария Боярова 

13.11.2019 г. РЕКИЦ гр. Смолян - Документи и процедури при пререгистрация 
на читалищата. Анна Архипова и Калина Даракчиева. 

 
РЕМОНТИ: 
През 2019 г. са направени разходи за поддръжка на сградния фонд на стойност 

360.58 лв. 
 
ПРОЕКТИ: 
Библиотеката е спечелила проект за обновяване на фонда с книги и други 

информационни източници от Министерство на културата по Програма "Българските 
библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност 2019" на обща 
стойност 1007,87 лв, от които 907, 08 лв. искана подкрепа от Министерство на културата 
и 100,79 лв. собствени средства. С получените средства са закупени 110 тома 
литература - художествена литература, художествена литература за деца, публицистика, 
справочна и научна литература.  

Дарителска кампания „Избери, за да помогнеш” на Райфайзен Банк. 
Проекта е започнат през 2019 г. и ще бъде реализиран през 2020 г. 
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, предоставя на 

НЧ „Родопска просвета – 1923” град Девин  сумата от 700  лева, постъпила от 
дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“ на Райфайзенбанк на дарения, с която 
цели да подпомогне финансово участието на дарения в проекта „Да опазим локалното 
културно наследство“. 

НЧ „Родопска просвета – 1923“, гр. Девин до м. септември 2020 г. ще осъществи 
инициатива „Пътуващото куфарче“, в рамките на която ще се подготвят презентации за 
различни традиционни обичаи и календарни празници, типични за Девин и околните села, 
които ще бъдат представени в детските градини. Читалището ще подобри условията в 
библиотеката, където също ще се провеждат специално предназначени за деца и младежи 
образователните инициативи. Ще бъде направен детски цветен кът в Заемна зала на 
библиотеката и ще се закупят нови детски книжки, пъзели и игри за инициативата 
„Пътуващо куфарче”. 

 
СЪБРАНИЯ И ЗАСЕДАНИЯ НА ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО  
 
Читалищната дейност се управлява чрез решения на Читалищното настоятелство и 

Общото събрание. За 2019 година Читалищното настоятелство е провело осем  редовни 
заседания: на 04.02., 01.04.,24.04.,28.05.,11.07.,16.07.,16.10. и на 02.12.2019 г. 
Ръководството своевременно се запознава с всички възникнали проблеми и е вземало 
мерки за тяхното решаване, съобразно бюджета и средствата, с които разполага 
читалището. 

 
ІІ. Народно Читалище „Възраждане 1949” - кв.Настан развива активна 

художествена самодейност с местни и национални изяви на женска фолклорна група, 
мъжка фолклорна група и танцов ансамбъл. Общият брой активни самодейци е 52. 
Читалището сигурява библиотечно-информационно обслужване на жителите и гости на 
квартал Настан. Наличие на компютърна  и размножителна техника и интернет достъпни 
безплатно за населението. Поради неосигурен физически достъп за хора с увреждания на 
същите се предоставя литература и информация по домовете. 

Емблемата на НЧ „Възраждане 1949” - кв.Настан е не само мъжката вокална група 
„Мъжки времена”, но  вече и  танцовия ансамбъл.  

Ето някои от изявите  на  самодейните групи към читалището  през 2019 година: 
 
ЯНУАРИ 
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- 12.01.2019 г. – участие на мъжка и женска фолклорни групи на откриването на 
Пловдив-Европейска столица на културата. 

 
МАРТ 
- 01.03.2019 г. – участие на самодейните състави в програмата за 1 март – Ден на 

самодееца. 
 
МАЙ 
‐  24  май -  участие на традиционния празник на кв. Настан и 70-годишен юбилей на 

НЧ „Възраждане-1949” – кв. Настан; 
Участия на детски танцов състав „Фантастика”: 
‐  24 май - участие на традиционния празник на квартал Настан. 
 
ЮНИ 
‐  22.06.2019 г. Участие на танцов ансамбъл в VI фолклорен танцов фестивал „Девин 

–Денс Фест”. 
 
ЮЛИ 

- 20.07.2019 г. – участие на танцов ансамбъл, мъжка и женска фолклорни групи на 
събора на народното творчество «рожен-2019». Мъжката фолклорна группа е удостоена 
със званието лауреат на събора и носител на втора награда. 

 
АВГУСТ 
- 11.08.2019 г. - Участие на празника на гр.Девин и Минералната вода. 
 
ДЕКЕМВРИ 
- 23.12.2019 г. – организиране, провеждане и участие в новогодишната программа в 

кВ. Настан 
Читалището притежава библиотечен фонд от 8597 тома и осигурява библиотечно-

информационно обслужване на жителите и гостите на квартал Настан. Читалището 
разполага с оборудвана читалня.    

ІІІ. Народно читалище "Назъм Хикмет -1948" - с. Грохотно са: 
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна 

дейност в с.Грохотно. 
2. Запазване на обичаите и традициите на населението в селото. 
3. Разширяване на знанията на хората и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата. 
4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание. 
5. Осигуряване на достъп до информация. 

      
Дейности на читалището, проведени по месеци за 2019 година: 

 
ЯНУАРИ 
‐  12.01.2019 г. участие на танцов клуб „Светлина” при откриване на Пловдив – 

Европейска столица на културата. 
‐ 22.01.2019 г. – вечер на зимните празници и обичаи с ученици от клуб „Осмислен 

живот”. 
 
ФЕВРУАРИ 
‐ 14.02.2019 г. – литературно четене на тема „Любовта, без която не можем” – 

прочетени са стихове от Елисавета Багряна и П. Кр. Яворов. Рецитал от стихотворения от 
български автори, посветени на любовта; 

‐ 19.02.2019 г. – подредена изложба в библиотеката; рецитал, посветен на 146 
години от обесването на Васил Левски; 

‐ 26.02.2019 г. – „Ние вече сме грамотни” – тържество на първи клас. Читалищната 
библиотека се е включила като са изработени и подарени на децата по един ключ на 
Библиотеката и им е подарен по един читателски дневник; 
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‐ 26.02.2019 г. – посещение на библиотеката, читалището и музейната сбирка от 
ученици и учители от Португалия, Испания, Естония и Италия за запознаване с работата и 
дейнстта. 

 
МАРТ 
‐ 01.03.2019 г. Творческа вечер . Представяне на книга „Цената на мечтите”- от 

Едуард Стамболиев-местен автор; 
‐ 03.03.2019 г. - Изложба, посветена на Националния празник; 
‐ 08.03.2019 г. - Изложба конкурс ”Сръчна домакиня” и програма – съвместно с ДГ 

”Катя Ванчева”; 
‐ 14.03.2019 г. - ежегоден обичай ”Посрещане на пролетта и изпращане на зимата”. 
 
АПРИЛ  
‐ 2 април -  Изложба  от детски книги в Библиотеката. 
‐ 02.04.2019 г. - проведен маратон на четенето под надслов „Ела, чети, разкажи...“, 

по случай Международния ден на детската книга. На събитието са присъствали деца от 
селото на възраст между 8 и 13 години. Учениците са били запознати с празника, след 
което са били прочетени много поучителни приказки и басни от Елин Пелин. Децата са 
показали изключителни умения за възприемане и анализиране на литературни текстове;  

‐ 20.04. - Участие на детски танцов състав фолклорен конкурс ”Широка лъка пее, 
свири и танцува”. 

 
МАЙ  
‐ 06.05.2019 г. - Ежегоден обичай „Адарлез”, честван в селото ; 
‐ 24.05.2019 г. - провеждане на тържество, посветено на светите братя Кирил и 

Методий, съвместно с ОУ ”Гео Милев” и ДГ ”Катя Ванчева” в салона на читалището . 
Наградени са редовни читатели на библиотеката в ежегодния конкурс „Почитател на 
книгата”. 

 
ЮНИ 
‐ 01.06.2019 г. - Детски празник. Организирани са състезателни игри за децата. 
 
ЮЛИ 
В седмицата два пъти са провеждани репетиции по народни танци и театрално 

изкуство с деца от клуб ”Осмислен живот”. 
 
АВГУСТ 
‐ 09.08.2019 г. - Участие със самодейци на Празника на Девин и минералната вода.   
‐ 13.08.2019 г. Читалището и Кметство Грохотно са организирали и провели  

празник на с.Грохотно. Читалището е подготвило и изнесло концертна програма. 
Два пъти седмично - в понеделник и четвъртък, децата от чужбина, гостуващи 

август месец в селото са се занимавали с четене на приказки и разучаване на български 
народни танци. 

 
ОКТОМВРИ 
‐ 1 октомври - Ден на възрастните - ръководството на читалището е поздравило 21 

възрастни хора /над 80 години/ от селото, на всеки един от тях са били връчени подаръци 
по домовете им. 

‐ 28.10.2019 г. - по случай национална седмица на четенето на посещение в 
Библиотеката са били ученици от 2 клас, водени от г-жа Къртълова. На децата са били 
прочетени български приказки с поука. Библиотекарката им е разказала как се подреждат 
книгите в библиотеката.   

 
НОЕМВРИ 
‐ Изложба, посветена на народните будители.  
 
ДЕКЕМВРИ 
‐ Детски танцов състав към читалището на 1.12.2019 г. е пътувал до 

гр.Панагюрище, с цел обмяна на опит в танцовото изкуство с школа за народни танци 
„Балканджии”. 
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‐ новогодишна украса на библиотека и сградата на читалището.   
‐ 23.12.2019 г. - изнесена новогодишна програма в салона на читалището. Освен 

народни танци в програмата са представени модерни танци и хумор.  
 
Библиотеката –съвременен информационен център 
През 2019 г. читателите са били 111 бр.; посещения - 669; раздадена 1023 тома 

литература;  дарени книги - 8 на стойност -40.49 лв. 
Интернет информационни услуги /проверка на здравен статус, сканиране и 

изпращане на документи  електронно, търсене на работа, купуване  на билети за 
пътуване онлайн и подготовка на уроци от ученици и учители и др./ - 897  

Поддържа се сайта на читалището  и фейсбук страницата на читалището. 
Продължава поддържането и обогатяването на музейната сбирка. 
 

 ІV. Народно Читалище „Светлина -1948” с.Гьоврен  
Читалището в с. Гьоврен обслужва 1100 жители, от тях ученици – 60, деца в 

детската градина – 40, читатели 115. През 2019 г. са закупени нови книги – 400 тома, със 
средства от спечелени два проекта на обща стойност 3 000 лв. Раздадени на читатели – 
1 800 тома. Посещение за ползване на интернет – 2 112 бр. 

Дейности през годината: 
 
ЯНУАРИ 
‐  12.01.2019 г. - участие на танцов клуб „Светлина” при откриване на Пловдив – 

Европейска столица на културата. 
 
МАРТ 
‐  01.03.2019 г. – честване на Деня на самодееца със самодейци от с. Триград с цел 

обмяна на опит; 
‐  08.03.2019 г. – провеждане на празнична програма за Международния ден на 

жената в клуба на читалището за жени от селото. 
 
МАЙ 
‐  06.05.2019 г. – честване на празника „Гергьовден“; 
‐  06.05.2019 г. - честване на „Адирлез“; 
‐  24.06.2019 г. – честване на 24 –ти май „Ден на българската просвета и култура и 

славянската писменост“; 
 
ЮЛИ 
‐  19.07.2019 г. – участие на мъжка фолклорна група и танцова група при НЧ 

„Светлина - 1978“, с. Гьоврен в Национален фолклорен събор „Рожен“; 
 
АВГУСТ 
‐  01-03.08.2019 г. – участие в международен фестивал за песни и танци в гр. Измир, 

Турция по проект към Министерство на културата, програма Мобилност 3 на стойност – 
3320 лв.; 

‐  09.08.2019 г. – участие в празника на град Девин и минералната вода; 
‐  15.08.2019 г. – провеждане на програма организирана от НЧ „Светлина - 1978“, с. 

Гьоврен,  по случай „Курбан - Байрям“, в която участват самодейци от с. Буйново, с. 
Борино, мъжка фолклорна група и танцова група при НЧ „Светлина - 1978“, с. Гьоврен и 
ученици от ОУ „Пейо Яворов“, с. Гьоврен. 

 
СЕПТЕМВРИ 
‐  22.09.2019 г. – провеждане на празник на с. Гьоврен, организиран от НЧ 

„Светлина - 1978“, с. Гьоврен съвместно с Шукри Саидов – кмет на с. Гьоврен, Венера 
Коджова – секретар. Участие са взели самодейци от с. Триград, ЦПЛР-ОДК-Девин и 
самодейци от НЧ „Светлина - 1978“, с. Гьоврен. 

 
НОЕМВРИ 
‐  11.2019 г. – заснемане на документален филм за дейността на НЧ „Светлина - 

1978“, с. Гьоврен, библиотеката и музейната сбирка в с. Гьоврен; 
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ДЕКЕМВРИ 
‐  02.12.2019 г. – провеждане на ІV-ти благотворителен концерт, организиран от НЧ 

„Светлина - 1978“, с. Гьоврен за хора в неравностойно положение. Събрана е сума е в 
размер на 2 000 лв., която с решение на комисия била раздадена на 20 души в 
неравностойно положение. Участие са взели ЦПЛР-ОДК-Девин, членове от съюза на 
слепите, гр. Смолян, Емил Чолаков – гайдар, Надежда Башова – народна певица, трио – 
гр. Хисар, ученици от ОУ „Пейо Яворов“, с. Гьоврен и деца от ДГ „Радост“ с. Гьоврен; 

‐  27.12.2019 г. –  организиране на новогодишно тържество за самодейците от НЧ 
„Светлина - 1978“, с. Гьоврен. 
 
 V. Народно Читалище „Светлина -1946”, с. Стоманево 
 
 През изминалата 2019 г. са реализирани проекти със социална насоченост – 
провеждани са информационни срещи, създаден е клуб „Съхраняване на традиционни 
занаяти и обичаи“, изработване на традиционни плетива и шевици, геги и дървени 
лъжици. 
 
 ЯНУАРИ 

‐  08.01.2019 г. – честване на „Бабинден“. 
 
ФЕВРУАРИ 
‐  19.02.2019 г. – отбелязване на 146 години от гибелта на Васил Левски. 
 
МАРТ 
‐  01.03.2019 г. – честване на „Ден на самодееца“; 
‐  01.03.2019 г. – посрещане на Баба Марта; 
‐  08.03.2019 г. – празнуване на Международния ден на жената. 
 
 
АПРИЛ 
‐  01.04.2019 г. – отбелязване на „Първи април – ден на хумора и шегата“; 
‐  „Седмица на гората – екологична култура“. 
 
МАЙ 
‐  24.05.2019 г. – честване на Деня на българската просвета и култура и славянската 

писменост. 
ЮНИ 
‐  02.06.2019 г. – чествания по повод Деня на Христо Ботев и загиналите за 

свободата на България. 
 
АВГУСТ 
‐  24.08.2019 г. – организиране и провеждане на традиционен и емблематичен 

празник на селото под надслов „Род до род, корен до корен“. 
 
НОЕМВРИ 
‐  01.11.2019 г. - честване на Деня на народните будители. 
 
ДЕКЕМВРИ 
‐  25.12.2019 г. – празник за Коледа; 
‐  31.12.2019 г. – празник за Нова година. 

 
Библиотека 
През 2019 година е съхранен и обогатен библиотечния фонд, представяни са книги и 

актуална информация. Заснет е филм със заглавие „Човешките ръце“ и са 
електронизирани стари издания. 

 
 
 VІ. Народно Читалище „Изгрев -1936”, с. Триград 
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 През изтеклата 2019 година НЧ „Изгрев-1936“, с. Триград чрез дейността си се 
стремеше да бъде читалище от нов тип, за да задоволява културните потребности на 
населението. Проведени били всички планирани мероприятия. 
 
          ЯНУАРИ 

‐  01.01.2019 г. – отбелязване на 130 години от рождението на Николай Райнов; 
‐  12.01.2019 г. – отбелязване на 115 години от рождението на  Георги 

Караславов; 
 

ФЕВРУАРИ 
‐  08.02.2019 г. – презентация на тема: „185 години от рождението на Дмитрий 

Менделеев“; 
‐  19.02.2019 г. – Рецитал и литературна изложба посветени на делото на Левски; 
‐  23.02.2019 г. – отбелязване на 120 години от рождението на Ерих Кеснер. 

 
МАРТ 
‐  01.03.2019 г. – посрещане на Баба Марта, подаряване на мартеници, празнуване 

на Деня на самодееца; 
‐  03.03.2019 г. – литературна изложба отразяваща Руско-турската освободителна 

война в чест на трети март; 
‐  11.03.2019 г. – четене на части от „Житие и страдания грешнаго Софрония“ в чест 

на 180 години от рождението на Софроний Врачански; 
‐  13.03.2019 г. - презентация на тема: „120 години от рождението на Панчо 

Владигеров“; 
‐ 22.03.2019 г. – отбелязване на Световния ден на поезията; 
 
АПРИЛ 
‐  143 години от априлското въстание – рецитал на патронния празник на 

училището; 
‐  02.04.2019 г. – отбелязване на Международния ден на детската книга. 

 
МАЙ 
‐  05.05.2019 г. – отбелязване на Деня на Европа; 
‐  22.05.2019 г. – отбелязване на Международния ден на опазване на биологичното 

разнообразие; 
‐  24.05.2019 г. – тържествено отбелязване на Деня на славянската писменост и 

култура. 
 
ЮНИ 
‐  01.06.2019 г. – отбелязване на Деня на детето; 
‐  02.06.2019 г. – щафетно четене на Ботевски стихове; 
‐  06.06.2019 г. – четене на приказки в детската градина в чест на 220 години от 

рождението на Пушкин; 
‐  25.06.2019 г. – литературно четене посветено на 120 години от рождението на 

Димитър Димов. 
 
СЕПТЕМВРИ 
‐  06.09.2019 г. – отбелязване на 129 години от Съединението на България с Източна 

Румелия; 
‐  22.09.2019 г. – отбелязване на Деня на независимостта на България. 
 
НОЕМВРИ 
‐  07.11.2019 г. – отбелязване на 185 години от рождението на Любен Каравелов и 

150 години от издаването на брой 1 на вестник „Свобода“ 
 
ДЕКЕМВРИ  
‐  07.12.2019 г. – отбелязване на 110 години от рождението на Никола Вапцаров. 

Рецитал по любими стихове на Никола Вапцаров. 
 

 Възпроизведени са обичаите:  
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‐  „Сеене на арпо през Коледа“; 
‐  „Палене на стара Марта“; 
‐  „Среде лято“ – на фестивала „На мегдана“ в село Кестен; 
‐  „Паяне на китки“ – на празника „Орфически мистерии“ 
‐  Представени са бита, културата и природните забележителности на Община Девин 

в международния фестивал „Дните на Дебърица“ в град Охрид.  
  
 Лятна работа с деца: 

‐  Занимание по руски и български език, писане на съчинения, четене на открито; 
‐  Излет в околностите на с. Триград и бране на билки на Еньов ден; 
‐  Завършване на литературно – музикална програма и презентация на тема: 

„Забележителностите на Триград“. 
 

Проведен е спортен празник „На пързалката“, конкурс за най – хубава рисунка  на 
тема: „Коледа и Нова година в моето село“ за учениците от ОУ „Иван Вазов“ – с. Триград и 
конкурс за суровачки, изработвани са играчки за селската елха. 

Провеждани са здравни беседи с пенсионери и клуба на инвалидите на тема: 
„Здравословен начин на живот“. Читалището отчита и добра работа на клуб „Плетиво“. 
 Осъществени са няколко обучения по елементарна компютърна грамотност. 
 Женската фолклорна група е участвала в празниците на селата Кожари, Буйново, 
Жребево и Кестен. 

Проведени са Коледни и Новогодишни празници съвместно с училището, детската 
градина и Кметството. 
 
 VІІ. Народно Читалище „Надежда -1950”, с. Беден 
  
 Културни прояви на НЧ „Надежда - 1950“ през 2019 година 
 
         ФЕВРУАРИ 

‐  18.02.2019 г. – отбелязване на деня от обесването на Васил Левски. Изработване 
на табло с децата от селото и обобщение на случилото се на тази дата. 
          
         МАРТ 

‐  01.03.2019 г. – отбелязване на Деня на самодееца и посрещане на Баба Марта. 
Връзване и размяна на мартенички; 

‐  14.03.2019 г. – Палене на огън – ритуал с жените от селото; 
‐  23.03.2019 г. – „Родопска угодия“ – село Беден 

 
         ЮНИ 

‐  01.06.2019 г. – „Ден на детето“ – отбелязан с много веселие, песни и игри; 
‐  02.06.2019 г. – отбелязване на деня на Христо Ботев с рецитал и патриотични 

песни; 
‐  20.06.2019 г. – участие на група „Родопчанка“ в Национален фолклорен събор 

„Рожен“; 
‐  25.06.2019 г. – „Еньовден“ – събиране на билки и запознаване с тяхното 

предназначение. Традиции, легенди и обичаи. 
 
         АВГУСТ 

‐  11.08.2019 г. – участие на празника на град Девин и минералната вода; 
‐  17.08.219 г. – участие на празника в град Доспат. 

 
         СЕПТЕМВРИ 

‐  08.09.2019 г. – участие на празника в град Сърница; 
‐  10.09.2019 г. – участие на самодейния състав в град Неделино и спечелен златен 

медал. 
 
         НОЕМВРИ 

‐  01.11.2019 г. – „Ден на народните будители“. Изготвяне на информационно табло с 
децата от селото. 
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 VІІІ. Народно Читалище „Асен Златаров -1945”, с. Брезе 
 

ФЕВРУАРИ 
‐  Изложба – конкурс за изработване на най – красива и най – голяма мартеница; 
‐  Ден посветен на Васил Левски; 
‐  Изработване на картички с квилинг техника, за жените, от децата при клуб 

„Сръчни ръце“ при читалището. 
         
         МАРТ 

‐  Посрещане на Баба Марта, отбелязване на Деня на самодееца с програма на 
битова група „Славей“ при читалището; 

‐  Честване на 3 – ти март – Национален празник на България – вечер посветена на 
Освобождението. 

‐  Празненство по случай 8-ми март с програма на група при читалището и изложба 
на домашно приготвени ястия. Награди за най – вкусните ястия, а на всички жени са 
подарени картички и цветя. 

‐  Боядисване на яйца за Великден и награди за най – красивите. 
 
         АПРИЛ 

‐  Отбелязване на Деня на шегата с конкурс за най – смешно разказана случка; 
‐  Отбелязване на шест години от създаване на клуб „Сръчни ръце“ – изложба на 

изделия изработени от членовете на клуба. 
 
         МАЙ 

‐  Честване на традиционния празник „Гергьовден“ с богата програма от битова група 
„Славей“ при читалището; 

‐  Отбелязване на празника на славянската писменост и култура с вечер посветена 
на буквите за най – малките деца; 

‐  Участие на битова група „Славей“ в Национален фолклорен фестивал „Костандово 
– 2019 г.“. 
          
         ЮНИ 

‐  Отбелязване на Деня на детето с конкурс да детска рисунка на тема: „Мечтата на 
едно българско дете“. Дадени са грамоти за участие и награди на най – красивите 
рисунки; 

‐  Участие на битова група „Славей“ във фестивала „Еньовден – фестивал на 
билките, цветята и еко продукти от Родопите“. 

  
        ЮЛИ 

‐  Честване на „Петровден“ на местността „Синора“ с програма от битовата група и 
курбан за здраве; 

‐  Участие на битова група „Славей“ в отбелязване на 95 години от създаването на 
НЧ „Родопска просвета - 1923“ – гр. Девин; 

‐  Участие на битова група „Славей“ при НЧ „Асен Златаров - 1945“ в Национален 
фолклорен събор „Рожен“. 

 
         АВГУСТ 

‐  Участие на битовата група в празниците на село Селча и град Сърница. 
‐  Участие на битовата група на фестивала на Народното творчество и Събор на 

чешмарите. 
 
         СЕПТЕМВРИ 

‐  Участие на битовата група в „Осемнадесети фолклорен фестивал за двугласно 
пеене и народна песен с международно пеене“ – гр. Неделино. Спечелени са два 
сребърни медала – единият за групата, а другия за индивидуално изпълнение на Румяна 
Александрова. 

‐  Подреждане на кът от снимки по случай Деня на съединението и Деня на 
Независимостта на България. 
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         ОКТОМВРИ 
‐  Участие на битовата група в празника на град Девин и минералната вода. 

 
         НОЕМВРИ 

‐  Отбелязване на Деня на народните будители – изложба на снимков материал. 
 
         ДЕКЕМВРИ 

‐  Посрещане на Коледни и Новогодишни празници, украсяване на елхи пред 
Кметството и в Читалището; 

‐  Посрещане на Дядо Коледа – програма на групата от читалището и самодейци от 
Община Девин. 
 
 
 ІХ. Народно Читалище „Родопска обнова -1938”, с. Михалково 
 
         ЯНУАРИ 

‐  Отбелязване на „Бабинден“. 
 
         МАРТ 

‐  Честване на Деня на самодееца; 
‐  Честване на трети март; 
‐  Честване на деня на жената. 

 
АПРИЛ 
‐  „Великден е“ 

 
МАЙ 
‐  Програма за „Гергьовден“; 
‐  Отбелязване на 24 май. 

 
ЮНИ 
‐  Изложба за Деня на Ботев; 

 
 

‐  Участие в „Национален музикално – фолклорен конкурс – Орфееви таланти“ – 
присъдена „Златна лира“; 

‐  Гостуване на събора в село Гела; 
‐  Участие в „Девин Денс фест“; 
‐  Участие на Национален фолклорен събор „Рожен“; 
‐  Участие в празника на село Михалково; 
‐  Участие в танцов фестивал в град Сандански; 
‐  Презентация за Деня на будителите; 
‐  Коледуване – участие на Коледарска група в село Михалково; 
‐  Коледуване – участие на Коледарска група в село Чуруково. 

  
      В Народно Читалище „Родопска обнова -1938”, с. Михалково има „Коледарска група“, 
„Гайдари“, и „Женска танцова група“. 
      Читалището разполага с библиотечен фонд от 8747 тома. Набавените библиотечни 
материали през 2019 г. са 12 броя. Абонирани периодични издания – 2 броя. Заети 
библиотечни документи – 116 броя. Библиотеката има 45 читатели. 
 
 X. Народно Читалище „Отец Паисий -1951”, с. Селча 
 
 През 2019 година читалището следва своята мисия на пазител и разпространител 
на българската култура, ръководейки се от поставените си цели да задоволява 
потребностите на жителите на селото, като създава, опазва и разпространява, духовни 
ценности, подпомага запазването на народните традиции и обичаи.  
 Чрез библиотечната си дейност читалището реализира задачата си да разширява и 
обогатява знанията и интереса към наука, изкуство и култура у местното население. 
Библиотеката разполага с  6852 тома литература. През 2019 година читателите на 
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библиотеката наброяват 116 души. Посещенията са общо 2430 заедно с ползвателите на 
компютърната техника. Набавени са 14 тома нови книги. По програма „Глобални 
библиотеки - България“ библиотеката е оборудвана с 3 броя компютри, 1 брой 
мултифункционално устройство и 1 брой мултимедия. Ползването на интернет е безплатно 
и достъпно за всички жители и гости на населеното място. Подготвят се витрини и кътове 
за бележити дати и годишнини. Библиотеката предлагала на населението копирни услуги, 
проверка на здравноосигурителен статус, пазаруване по интернет, търсене на работа и 
други. Обслужвала е читатели по домовете, когато е било необходимо.  
 
          ЯНУАРИ 

‐  12.01.2019 г. – Женска група за фолклорно пеене участва в откриването на 
„Пловдив – Европейска столица на културата 2019“; 

‐  21.01.2019 г. – честване на Бабинден – обредно измиване на ръце с вода, в която 
е киснат здравец. 

  
ФЕВРУАРИ 
‐  Подреден кът от материали за отбелязване на годишнина от обесването на Васил 

Левски; 
‐  28.02.2019 г. – запознаване на децата с историята за мартеницата и конкурс за 

„Най – красиво изработени мартенички“. 
  
МАРТ 
‐  01.03.2019 г. – отбелязване на Деня на самодееца; 
‐  03.03.2019 г. – презентация в библиотеката в за Националния празник на 

България; 
‐  08.03.2019 г. – организиране на женско парти. 

 
АПРИЛ 
‐  Конкурс за „Най – красиво боядисано яйце“. 

 
МАЙ 
‐  24.05.2019 г. – честване на Деня на славянската писменост и култура съвместно с 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Селча. 
 
 ЮНИ 
‐  01.06.2019 г. – отбелязване на Деня на детето със състезание с велосипед и 

рисунка на асфалт; 
 
 
 
ЮЛИ 
‐  20.07.2019 г. – групата за народно пеене участва в Национален фолклорен събор 

„Рожен“. 
‐  27.07.2019 г. – участие на групата за народно пеене в празника на село 

Триград. 
 
АВГУСТ 
‐  Провеждане на традиционен събор „Селча - 2019“ с богата програма от 

самодейците при читалището; 
‐  13.08.2019 г. – участие на самодейци от читалището в празника на Девин и 

минералната вода. 
 
ОКТОМВРИ 
‐  21.10.2019 г. – участие на самодейците при читалището във фолклорен фестивал 

„Песни край Марица“ – с. Доситеево, община Харманли. Спечелени са: златна купа за 
цялостно изпълнение, диплом и грамота. 

 
НОЕМВРИ 
‐  01.11.2019 г. – отбелязване на Деня на народните будители с презентация 

представена пред децата от ОУ „Отец Паисий“ – с. Селча; 
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‐  Отбелязване на Националната седмица на четенето в библиотеката с презентация 
на тема: „В света на приказките“. 

 
ДЕКЕМВРИ 
‐  Организирано детско парти за Колените и Новогодишните празници. 

 
 В читалището се поддържа и ежегодно се обогатява Музейната сбирка с 
етнографска и археологическа част. 
 
 
 XІ. Народно Читалище „Съединение -2006”, с. Осиково 
 
         ФЕВРУАРИ 

‐  19.02.2019 г. – „Деня на Апостола“ – презентация за Васил Левски 
 
         МАРТ 

‐  01.03.2019 г. – отбелязване на Деня на самодееца, „Баба Марта днес 
раздава…“; 

‐  03.03.2019 г. – „За тебе те умряха“; 
‐  08.03.2019 г. – отбелязване на Деня на жената; 
‐  01.03.2019 г. – отбелязване на „Празник за прогонване на змийте – кадене с 

пушек“. 
          
         МАЙ 

‐  24.05.2019 г. – отбелязване на Деня на славянската писменост и култура. 
          
         ЮНИ 

‐  23.06.2019 г. – участие в „Еньовден – фестивал на билките, цветята и 
екопродуктите от Родопите“. 
         
         ЮЛИ 

‐  18.07.2019 г. – участие във втори фолклорен събор в чест на Васил Левски 
„Новоселяне пее - 2019“ в с. Новоселяне, общ. Бобовдол, обл. Кюстендил; 

‐  20.07.2019 г. – участие в Национален фолклорен събор „Рожен“. 
          
         АВГУСТ 

‐  12.08.2019 г. – участие в празника на град Девин и минералната вода; 
‐  30.08.2019 г. – отбелязване на Празника на селото и ягодата. 

 
         СЕПТЕМВРИ 

‐  06.09.2019 г. – отбелязване на „Съединението на България и Източна Румелия“. 
 
         НОЕМВРИ 

‐   01.11.2019 г. – „Ден на народните будители – презентация и викторина“. 
 
         ДЕКЕМВРИ 

‐  28.12.2019 г. – Коледно – новогодишни празници, участие на самодейна 
фолклорна група за народни песни и хора, викторина и забавни игри. 
 
        През 2019 година членовете на читалището са 63, а самодейците – 12. Развивани са 
алтернативни занимания, дооборудвана е компютърната зала, създадена е музейна 
сбирка, участвали са в телевизионни предавания и проекти. Съхраняван и обогатяван е 
библиотечния фонд и са набавяни актуални издания. 
 

ХІІ. Народно Читалище „Просвета -1942”, с. Лясково 
 
        ЯНУАРИ 

‐  Ех, лъжовен свят   -  мост между поколенията” –  среща с най-старите хора в 
селото;  

‐  Бабинден;  
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‐  Часът на приказката. 
 
       ФЕВРУАРИ 
        - Конкурс    на  тема   „Баба зима” 
         - „Дяконът Левски” – презентация 
         - 210 г. от рождението на  Чарлз Дарвин, английски естествоизпитател, 
основоположник на  съвременната биология и на учението за  еволюционното развитие на 
видовете (1809 – 1882); 
         - Изложба „Еко-бъдеще – мисли глобално, действай локално”; 
         - Георги Гривнев  и Родопа – литературна вечер. 
 
         МАРТ 

‐  Да запеем приятели - шоу- програма за деня  на  самодееца; 
‐  Свобода - презентация - рецитал за  3 март; 
‐  „Вечната и святата”  - програма за деня на майката ; 
‐  Конкурс  и  изложба на тема „Най-красивата мартеничка”; 
‐  Ритуал Къдене „Наша марта”; 
‐  140 г. от рождението на Алберт Айнщайн, физик - теоретик, един от създателите 

на съвременната физика (1879 – 1955); 
‐  Презентация „Пътят на хартията”. 

 
        АПРИЛ 

‐  Шегичкаааа– забавна програма 
         - 60 г. от отпечатването на брой първи  на  в ."Родопски  устрем“ - Смолян (1959)                 
         - Изложба на  рисунки на тема „ Пролетта в Лясково” 
         - Конкурс „ Писано яйце, шарено”  
         - 1205 г. от смъртта на хан Крум, български владетел 
         - Седмица на детската книга – маратон на четенето,  пижамено парти в 
библиотеката 
         - Да посадим дърво – инициатива на доброволческа група съм читалището  
 
        МАЙ 
        - 140 г. от пускането в обръщение на първата българска пощенска марка, 1879 г.; 

‐  Люшнали се люлки – битова програма за Гергьовден 
‐  Гергьовденски  курбан – инициатива на Доброволческа група към Читалището 
‐  24 май – рецитал 
‐  Вълшена феерия - Приказен карнавал 
‐  Еко-фешън – модно ревю, с дрехи изработени от найлонови торбички, капачки, 

листа и др.  
 

ЮНИ 
‐  Мероприятие по Комуникационна стратегия на България за европейски съюз на 

тема: „Толерантност” 
‐  „Детство мое”  - шоу  
‐  Незабравимият герой Ботев – рецитал 
‐  Гостуване на събори в съседни села 
‐  „Библиотекар за един ден" 
‐  Родова среща м/у  селата Лясково, Девинско и Лясково , Асеновград 

 
         ЮЛИ 

‐  Битова  програма -  „Залюбих  майчо, загалих” 
‐  Конкурс и фотоизложба на тема „ Лясково – мое родно село”  
‐  105 г. от рождението на Луи дьо Фюнес, френски актьор, киносценарист и 

кинорежисьор  
‐   Презентация  „Безопасно сърфиране” 
‐  Участие в предаването „От българско, по-българско” по телевизия Скат 
‐  „С книга сред природата” 

 
          АВГУСТ 

‐  Най – красива рисунка на асфалт на тема „Лятна ваканция” 
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‐  Моето лято в библиотеката  - лятна занималня  
‐  Пижамено парти в библиотеката 
‐  Цар Кулинар – кулинарна изложба-  конкурс  на популярни  местни ястия  
‐  Гостуване на събори 
‐  Събор в село Лясково  

        - Участие на международен фестивал  по фолклор  
 
         СЕПТЕМВРИ 

‐  Шоу програма – 20  години клуб „Млади таланти” 
‐  100 г. от рождението на акад. Николай Хайтов 
‐  Да изчистим България за един ден – инициатива на Доброволческа група към 

Читалището  
‐  Участие на Международен фестивал по фолклор в Дурас, Албания  - Награди – 1 

място, плакет и покана за участие на фестивала в Охрид 2020 година  
‐  Детско кино 
‐  Изложба на  апликации   и колажи на тема „Подзиме 

 
 
         ОКТОМВРИ 

‐  Презентация  - Искри от жаравата”  
‐  От бабината ракла – тематична вечер за лясковската носия 
‐  100 г. от рождението на Костадин Дурев, лекар народен певец 
‐  185 г.  от рождението на Любен Стойчев Каравелов,български писател,             

публицист, революционер-демократ  
                                
         НОЕМВРИ 

‐  Не светилник – огнище да бъде Читалището  -  програма за деня на  будителите 
‐  75 г. от рождението на Надежда Захариева, българска поетеса и писателка 
‐  Страници от живата история на Лясково – среща между поколенията  

 
          ДЕКЕМВРИ 

‐  Моя бяла коледа –  шоу –програма 
‐  110 г. от рождението на Никола Йонков Вапцаров, български поет       
‐  Книгите на моите родители – гостуване на ученици и родители в Библиотеката 
‐  Работилничка „Коледни вълшебства"    
‐  Пътуващо куфарче с книги  – гостуване на Червената шапчица и Пепеляшка в 

Училището 
‐  Конкурс и изложба за най- оригинална сурвачка 
‐  Участие в Коледен базар 
‐  Родопска коледа – дарителска акция на Доброволческа група към Читалището 
‐  Новогодишно шоу 

 
 През 2019 година членовете на читалището са 70, а самодейците – 40. 
             

Библиотека : 
             

През 2019 г. читатели са били 208; заети библиотечни единици - 2207; 
библиотечния фонд е 6885 тома литература; набавени книги – 63 броя и 3 периодични 
издания. Реализиран е проект по Комуникационна стратегия на България за Европейски 
съюз на тема  „Толерантност”. 
 
 
 
 По-трудна е работата на читалищата: НЧ "Надежда -1950" -с.Беден, НЧ "Асен 
Златаров-1945" с. Брезе, НЧ "Светлина -1948" -с. Стоманево и НЧ "Родопска обнова-1938" 
- с. Михалково.  където няма училища. В тези села читалищата са единствен 
информационен център и благодарение на малкото останали самодейци се надяваме да се 
съхранят родопските песни и традиции за идните поколения. 

Участието им в международни фолклорни фестивали показва, че родопските песни 
и традиции ще се съхранят и предадат на идните поколения. 
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Дейностите по календарния план на годишната програма за развитие на 
читалищната дейност за 2019 г. са изпълнени. Проведени бяха планираните мероприятия.  

Всички читалища отбелязаха: годишнина от обесването на Васил Левски с изложба 
от материали за живота и дейността му; Деня на самодееца – 1 март с тържествени 
концерти и програми; Националния празник на Република България – 3 март;  
осмомартенски седянки и изложби на ръкоделие; Деня на шегата; седмица на детската 
книга и изкуства за деца - изложби на книги, конкурс - стихове и разкази; викторини,  
24-ти май – Деня на славянската писменост и култура; 1-ви юни - Деня на детето; 1-ви 
ноември - Деня на народния будител.  

Във всички населени места от общината бяха изнесени коледни и новогодишни 
програми. 

Читалищата работиха усърдно за постигане на целите си да задоволяват 
потребностите на гражданите свързани с развитие и обогатяване на културния живот, 
социалната и образователната дейност в населеното място, запазване на обичаите и 
традициите, както и за популяризиране на нематериалното културно наследство на 
Община Девин. Организираните от тях школи, клубове, кръжоци, празненства, концерти и 
чествания се радваха на голяма популярност и посещаемост от всички възрасти. 

По Програма „Глобални библиотеки – България” в шест библиотеки са създадени 
информационни центрове. Благодарение на тази Програма се улесни достъпа до 
информация и услуги чрез Интернет. По този начин читалищата се утвърждават като 
фактор за обществена промяна и средище за информация, комуникация, обучение, знания 
и електронни услуги. Съдейства се за приобщаване на българските граждани към 
глобалното информационно общество. 

Всички читалища осъществяват библиотечно-информационна дейност, отговаряща 
на изискванията на чл.37 от Закона за обществените библиотеки, включително набавени 
нови информационни източници (книги, периодични издания и др.материали). Съхраняват 
и предават нематериалното културно наследство. Повечето от читалищата имат 
етнографски сбирки. Всички кандидатстват по проекти, но само няколко бяха одобрени.  
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Г О Д И Ш Н А    П Р О Г Р А М А 

 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 

В ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2020 ГОДИНА 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за          

2020 година се създава в изпълнение на чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища, 
въз основа на представените от читалищата в Община Девин предложения за дейността 
им през 2020 година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на 
Община Девин. 

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 
Община Девин за 2020 г. цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и 
утвърждаване на читалищата като универсално място за контакти и обмен между 
различни култури и националности, като важни обществени институции, реализиращи 
културната идентичност на Община Девин. 

Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните 
дейности през 2020 година. 

  
Раздел І. РЕСУРСИ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ 
В Община Девин са регистрирани 12 читалища /в гр.Девин, кв. Настан, 

с.Грохотно, с.Гьоврен, с.Триград, с.Селча, с.Беден, с.Брезе, с.Стоманево, с.Лясково, 
с.Осиково и в с.Михалково/, като всяко едно от тях е вписано в Регистъра на народните 
читалища към Министерство на културата. С държавна субсидия за 2019 г. са 
субсидирани 12-те читалища, като общата сума е в размер на 189 800 лв. В 
субсидираната численост за читалищата в община Девин за 2020 година няма промяна 
спрямо 2019 година – тя остава в размер на 20 субсидирани бройки, като общата сума е 
в размер на 208 800 лв. Предоставянето на бюджетни средства за народните читалища 
има за цел да подкрепя и стимулира тяхната дейност, съобразно възложените им със 
Закона за народните читалища функции за развитие на местния потенциал. 

 
• Към НЧ „Родопска просвета– 1923” – гр.Девин функционират: 
- Гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков 
- Битов състав „Катя Ванчева” с р-л Вера Башова 
- Камерна група за народно пеене „Девин” с р-л Манол Ташков 
- Вокална група за стари градски песни „Орфей” с р-л Стоянка Дакова 
- Вокална група за популярни песни „Лира” с р-л Васил Джигошев 
- Женска вокална група „Родопчанка” с р-л Надежда Башова 
- Коледарска група с р-л  Николай Карадимов     
- Кръжок по изобразително изкуство с р-л Татяна Димитрова   
- Женски арт клуб „Девина” с р-л Снежана Моллова  
- Школа за изучаване на английски език  с преподавател Галя Вълчева 
 
• Към НЧ „Възраждане-1949”– кв.Настан функционират: 
- Мъжка вокална група „Мъжки времена” 
- Женска вокална група „Настанка”  
- Танцов ансамбъл „Настан“ 
 
• Към НЧ „Назъм Хикмет-1948” – с.Грохотно функционират: 
 - Две групи за народни танци 

 - Група за модерни танци  
 - Битова група за народни песни 
 - Танцов клуб „Светлина”  
 - Клуб „Осмислен живот” 
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• Към НЧ „Светлина-1948” Гьоврен функционират: 
 - Мъжка фолклорна група 
 - Детска група за народни танци 
 - Женска група за народни танци 
 - Спортен клуб 
• Към НЧ „Изгрев - 1936” – с.Триград функционират: 
 - Женска битова група 
 - Кръжок „Лечебни растения” 
- Група за народни обичаи 
 - Клуб „Приятел на книгата” 
 - Клуб „Плетиво” 
• Към НЧ „Асен Златаров-1945” – с.Брезе функционират: 
 - Смесена битова група 
 - Кръжок „Сръчни ръце” 
 - Кръжок „И аз мога”  
• Към НЧ „Надежда-1950” – с.Беден функционират: 
 - Женска битова група 
 - Кръжок  „Приложно изкуство” 
• Към НЧ „Просвета - 1942” – с.Лясково функционират: 
 - Смесена фолклорна група за изворно народно творчество „Лясковчани” 
 - Мъжка фолклорна група 
 - Женска фолклорна група 
 - Женска танцова група „Гердани” 
 - Клуб „Млади таланти” 
 - Интернет клуб 
 - Спортен клуб за тенис на маса „Спартак Лясково” 
 - Кръжок „Сръчни ръчички”  
 - „Ваканция в читалището” 
 - Кръжок „В света на книгите” 
 - Кръжок „Лясково-това гнездо няма да изстине” 
 - Доброволческа група „Да посадим дърво” 
• Към НЧ „Отец Паисий - 1951” – с.Селча  функционират: 
 - Женска група за народно пеене 
 - Детски танцов състав 
 - Кръжок „Изобразително изкуство” 
• Към НЧ „Светлина - 1946” – с.Стоманево функционират: 
 - Женска група за автентичен фолклор 
- Детска група за автентичен фолклор 
- Кръжок за народно творчество 
• Към НЧ „Родопска обнова - 1938” – с.Михалково функционират: 
- Коледарска група 
- Женска танцова група  
• Към НЧ „Съединение - 2006” – с.Осиково функционира: 
- Женска фолклорна група за песни и хора 

 
 

Акценти:  
- повишаване на квалификацията и  постигане на по-добро развитие, чрез: 

форуми,технически семинари, работни срещи инициирани от РЕКИЦ „Читалища” – 
Смолян за концептуални подходи при решаване на гражданското развитие; 

- постигане на сътрудничество и партньорство с други организации, имащи 
отношение към читалищната дейност; 

- привличане и насърчаване участието на гражданите, чрез открити пространства 
в  читалищата за обществени дебати, диалог,  дискусии, срещи и др.; 

- да се работи  за развитие на  културата, традициите, както и за  нови параметри 
в читалищната дейност и активиране на творческите изяви за междукултурен диалог; 

- работещите в народните читалища, да участват активно в емблематични прояви 
в на местно, регионално и национално ниво 
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Раздел ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 
 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

Утвърждаване на читалищата в Община Девин като средища с активни културни, 
информационни, социални и граждански функции. 

 Повишаване  на творческия потенциал на човешкия ресурс; 
 Управленско мислене и умения, които да бъдат основа на нов тип обвързване 

на развитието, съобразно  спецификата на  културните дейности.   
 Популяризиране на родопското нематериално културно наследство в 

европейски културни мрежи, като част от европейската култура.   
 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Програмата за развитие на читалищната дейност в община Девин през 2020 г. има 
за цел да дефинира и анализира проблемите в областта на читалищното дело на база на 
направените предложения от съответните читалища, да планира организирането и 
реализацията на комплекс от дейности, с цел повишаване активността на читалищните 
настоятелства и създаване на благоприятна творческа среда за всички възрастови групи, 
както и за разширяване социалните функции на читалищата. 
 

1. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в Община Девин за 
реализиране на основните им дейности и развитието на съвременни форми на 
работа, съобразени с културните параметри на общината и придаващи 
съвременна визия на читалищната дейност. 

        
Приоритет 1: Стимулиране на читалищните дейности за съхраняване и 

популяризиране на българските културни традиции и наследство. 
Приоритет 2: Представяне на привлекателни форми за опознаване на миналото, 

традициите и културните постижения. 
 

2. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено 
значими сфери.  

 
Приоритет 1: Превръщане на читалището в общодостъпен център за библиотечно 

и информационно осигуряване, чрез ускорено навлизане на информационните 
технологии. 

Приоритет 2: Формиране на читалището като място за общуване и контакти, 
дарителски акции, културна и социална интеграция.  

Приоритет 3: Засилване ролята и участието на читалищата в местното 
самоуправление и формирането на активно гражданско общество.  

Приоритет 4: Развиване ползотворното сътрудничество между читалищата на 
територията на общината, региона и страната. 

 
3. Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база. 
 
Приоритет 1: Читалищните настоятелства с подкрепата на Община Девин да 

търсят решения за ремонтните дейности на читалищните сгради чрез финансиране със 
средства от проекти и програми и фондовете на Европейския съюз.  

 
       
Раздел ІІІ. ДЕЙНОСТИ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 
 

 ЯНУАРИ 
Дейност Срок Организатори 
Бабинден - отбелязване на деня на 
родилната помощ  м.01.2020 г. Народните читалища в 

общината 
„Моето родно село“- легенди,предания, песни 
и разкази от моето село 
 

м.01.2020 г. 
Народно Читалище 
„Надежда-1950“- 
с.Беден  
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„Две сръчни ръчички“-изработване на 
сувенири от вестници  

Ех, лъжовен свят   -  мост между поколенията 
–  среща с най-старите хора в селото м.01.2020 г. 

Народно Читалище  
„Просвета-1942” 
с.Лясково 

„Гео Милев – 125 години от рождението му”. 
Тематична изложба и презентация 
 
„Дамян Дамянов – 85 години от рождението 
му”. 
Тематична изложба и презентация 

м.01.2020 г. 

 
Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 

Детска любознателница 
„В царството на книгите“ 
 
Продължаване на кампанията 
„Чети с мен”- работа с клуба- 
„Приятел на книгата” 

м.01.2020 г. 

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

„За спомен от Родопите”-изработване на 
сувенири съвместно с деца от училището м.01.2020 г. 

Народно читалище 
„Светлина -1948-  
с. Гьоврен 

Битова вечер на тема:  
„Дядо и баба ни разказват за зимните 
празници” 

14.01.2020 г. 
Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 
 

Отбелязване на 160 години от рождението на 
А. П. Чехов- четене на откъси от любими 
творби 

20.01.2020 г. 
Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 
 

Спортно състезание „Весела пързалка” с 
учениците от ОУ 
„Иван Вазов” 

24.01.2020 г. 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 
 
ОУ „Иван Вазов”-   с. 
Триград 

Конкурс за  Рисунка  на тема „Зимни 
вълшебства” 
-клуб „Палитра”, „Сръчни ръце”,  
„Млад талант” 
Изложба на творбите от конкурса. 

до 25.01.2020 
г. 

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин, ЦПЛР-
ОДК гр.Девин 
и ЦОП „Слънчо” 

Драматизация на  приказка-клуб 
„Приказен свят” 

до 25.01.2020 
г. 

МКБППМН 
Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923”-гр.Девин и 
Общински детски 
комплекс-гр.Девин 

Литературна вечер посветена на 125-години 
от рождението на Гео Милев 27.01.2020 г. 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 
и ОУ „Иван Вазов”-  
с.Триград 

Конкурс за най- хубава рисунка на тема 
„Зимна приказка“- учениците и децата от 
детската градина 

30.01.2020 г. 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 
и ОУ „Иван Вазов”-
с.Триград 

Сбирка на членовете на клуб „Плетиво“ През целия 
Януари 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-  
с.Триград 

 
 
 ФЕВРУАРИ 
Дейност Срок Организатори 
Работилница за мартеници 
 

През целия 
Февруари 

Народните читалища в 
общината и ЦОП 
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„Баба Марта бързала, мартеници вързала” 
– изработване на картички, мартеници и 
други по случай Първи март – „Сръчни ръце” 
, „Палитра”, „Зелено човече”,  
„Млад талант-фотография”, 
 „Моден дизайн”, гости; 
-Изложба-конкурс на тема „Мартеницата – 
традиция и красота” 

„Слънчо” 
 
 
 
 
 
ЦПЛР-ОДК гр.Девин 
 

Отбелязване на Деня на влюбените; 
   Вечер на поезията под наслов „Вино и 
любов” 
 
„Любовта в илюстрации“ 
 
Отбелязване на Деня на влюбените 
„Любов в поезия и песен“ 
 
  
Вино и любов – поетична вечер в 
библиотеката   

м.02.2020 г. 

Народно читалище 
„Светлина -1948 ”-  
с. Гьоврен 
 
 
Народно читалище 
„Надежда-1950 ”-  
с. Беден 
 
 
Народно Читалище  
„Просвета-1942”- 
с.Лясково  

Изработване на картичка  и             
натурални сапуни с  
етерични масла за мама  
 

м.02.2020 г. 
Народно Читалище 
„Светлина-1948” 
 с.Гьоврен   

Конкурс    на  тема   „Зимна приказка в 
Лясково – рисунки и снимки” м.02.2020 г. 

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

Работилничка за изработване подарък за 
мама – техника „Плъст” с вълна. Ходене на 
място по детските градини и ученици 1 – 4 
клас 

м.02.2020 г. 
Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 

Георги Гривнев  и Родопа – литературна 
вечер с  
презентация и дискусия 

08.02.2020 г. 
Народно читалище 
„Просвета-1942”-с. 
Лясково 

Световен ден за безопасен интернет – 
Дискусия с ученици 11.02.2020 г. 

Народно читалище 
„Отец Паисий-1951”-
с.Селча и МКБППМН 

Изложба на материали за живота  и 
дейността на  
В. Левски, литературна изложба на творби 
посветени на делото му 

12.02.2020 г. Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 

75 год.от създаването на читалище “Асен 
Златаров-1945“ 

14.02-28.02. 
2020 г. 

Народно читалище 
„Асен Златаров-1945”-
с.Брезе 
 
Децата от клуб „Сръчни 
Ръце„ 

Отбелязване на годишнина от обесването на 
Васил Левски 
 
 
„Васил Левски- великият син на България” –
сценка в градската библиотека 
 
„Дяконът Левски” – презентация 

18.02.-19.02. 
2020 г. 

Народните читалища в 
общината; 
Училища 
 
ЦПЛР-ОДК гр.Девин 
МКБППМН и ЦОП 
„Слънчо” 
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Народно Читалище  
„Просвета-1942”- 
с.Лясково 

Литературно четене, посветено  на 155 
години от рождението на Тодор Влайков 20.02.2020 г. Народно читалище 

„Изгрев-1936”-с.Триград 

Вечер посветен на  Леда Милева по случай 
100 години от рождението й 23.02.2020 г. 

Народно читалище 
„Назъм Хикмет-1948” –
с.Грохотно 

Здравна беседа в пенсионерския клуб 
„Здравословно хранене при хипертония“ 
 
Любими детски приказки- гостуване в 
детската градина- драматизации- 100 години 
от рождението на Леда Милева 

28.02.2020 г. Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 

„Българската мартеница – сила, здраве и 
красота“ 
Конкурс за най-хубава мартеница 
 
Благотворителен базар на мартеници 

25.02-
28.02.2020 г. 

Народно Читалище 
„Светлина-1948” 
с.Гьоврен    
 
ЦПЛР-ОДК гр.Девин 
и ЦОП „Слънчо” 

 
МАРТ 

Дейност Срок Организатори 
1 март – Ден на самодееца 
Отбелязване Деня на художествената 
самодейност 
 
 
Посрещане на Баба Марта, изложба на 
мартенички, подаряване на мартенички 
 

м.03.2020 г. 
Народните читалища в 
общината 
 

„Да научим повече за традиционните 
българските пролетни обичаи”– презентация 
по детските градини и училищата 
 

м.03.2020 г. 

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 
 

Презентация „Пътят на хартията” 
 
Да посадим добро– инициатива на 
доброволческа   група към читалището 
 

м.03.2020 г. 
Народно Читалище  
„Просвета-1942”- 
с.Лясково 

- Чествания по населени места „Ден на 
мама”-празник 
 
 
Вечер посветена на жената 
Празничен концерт 
- с участието на 
 

08.03.2020 г. 

Народните читалища в 
общината 
 
Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин и ЦОП 
„Слънчо” 
 
 
 

Обичай ежегоден 
„Посрещане на пролетта и изпращане на 
зимата” 
 
Възпроизвеждане на обичая         
„Палене на стара Марта”. 
 
 
 Ритуал Къдене  

14.03.2020 г. 

Народно читалище 
„Назъм Хикмет -1948” -
с.Грохотно 
 
Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград   
 
 
Народно Читалище  
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„Наша марта” „Просвета-1942”- 
с.Лясково 

Презентация на тема  
„130 години от рождението на Чудомир” 
 

20.03.2020 г. Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград   

Световен ден на книгата 
Литературно четене 
Прочети ми приказка…. 

 
21 март- световен ден на поезията- в света 
на българската любовна лирика- 
Литературна вечер. 

21.03.2020 г. 

Народно Читалище 
„Светлина-1948” 
с.Гьоврен    
 
Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 
 

22 март- международен ден на водата 22.03.2020 г. Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 

 
 АПРИЛ 
Дейност Срок Организатори 
Ден на хумора и шегата -  празник за малки и 
големи 
Театрална постановка 

01.04.2020 г. 
Народните читалища в 
община Девин 
Община Девин 

Седмица на детската книга: 
Изложба конкурс на рисунки от приказки  на 
Ханс Кристиан Андерсен посветен на 215 
години от рождението му 
 
Международен ден на детската книга – 
беседа в библиотеката на читалището 
 
Международен ден на детската книга и 129 г. 
от рождението на Д.Дебелянов   
Литературно четене 

02.04.2020 г. 

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

Седмица на гората:  
Празничен концерт – танцови и гайдарски 
състави; 
Конкурси за рисунки, фотография и други – 
„Дъга над Девин”. 
– групите от клуб „Палитра”,”Млад 
талант”.Изложба; 
Екопоход  по  екопътеките на Струилица-
всички деца 
Приказка за гората-драматизация 
 

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

Седмица на гората – поход с ученици до 
местността „Вълчи камък”, Конкурс за 
рисунка 

01-07.04.2020 г. 

Община Девин 
МКБППМН 
 
Общински детски 
комплекс – гр.Девин и 
училища 
 

 

ЦОП „Слънчо” 
Народно читалище 
„Светлина -1948” – 
с.Гьоврен 

„Седмица на детската книга и изкуствата за 
деца”; 
-Изложба на детска литература ; 
-Среща с детски писател ; 
- „Пътуващото куфарче” ; 
- Посещение на музея от деца и ученици 
-Сценка „Мишката изяде книжката” 

м.04.2020 г. 

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 
 
МКБППМН и ЦОП 
„Слънчо” 
Общински детски 
комплекс – гр.Девин 
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Изложба на детска литература по случай 
международния ден на детската книга 
 

м.04.2020 г.  
Народно Читалище 
„Възраждане-1949”-кв. 
Настан 

Изложба на великденски яйца 
Отбелязване на Великден 
 

17.04-20.04. 
2020 г.  

Народните читалища в 
община Девин; ОДК  
Общински детски 
комплекс – гр.Девин; 
Детски градини 
ЦОП „Слънчо” 

Поход  до Чюкека –наблюдение на  
Защитени видове животни 20.04.2020 г. 

Народно читалище 
„Светлина -1948” – 
с.Гьоврен  

Седмица на детската книга и изкуства- 
конкурс на рисунка по епизоди от любими 
детски произведения- учениците на               
ОУ „Иван Вазов” 
 
144 години от „Априлското възстание“- 
рецитал на патрония празник на училището 

20.04.2020 г. 
Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 
МКБППМН 

Международен ден на Земята –изложба от 
природни материали 
 
Организиране и  
провеждане на поход с  ученици сред 
природата 

22.04.2020 г. 

ЦПЛР-ОДК гр.Девин 
и Народните читалища в 
община Девин 
МКБППМН 
 
Народно читалище 
”Назъм Хикмет-1948” –
с.Грохотно 

Цветница конкурс  
„Най-красив венец” 22.04.2020 г. 

Народно читалище 
”Родопска обнова-1938” 
–с.Михалково 

Отбелязване на 
Международния ден на книгата 23.04.2020 г. 

Народните читалища в 
община Девин 
Детски градини и ЦПЛР-
ОДК гр.Девин 
ЦОП „Слънчо” 

Ритуал за първокласници „Вече сме 
читатели”  
 

м.04.2020 г. 
Народно читалище 
„Светлина -1948” – 
с.Гьоврен 

Пролетен карнавал 
Парад на цветята  м.04.2020 г. 

Народно читалище 
„Светлина -1948” – 
с.Гьоврен 

Среща на млади музиканти от района м.04.2020 г. 
Народно читалище 
„Светлина -1948” – 
с.Гьоврен 

Конкурс за фотография 
”Моят роден край”   
 
Изложба на рисунки на тема „ Пролетта в 
Лясково” 

м.04.2020 г. 

Народно читалище 
„Светлина -1948” – 
с.Гьоврен 
Народно Читалище  
„Просвета-1942”- 
с.Лясково 

Конкурс за  танци  „ Танцът е магия”,  
Гьоврен 2020 м.04.2020 г. 

Народно читалище 
„Светлина -1948” – 
с.Гьоврен 

Излет в околностите на селото с учениците 
от кръжока „Лечебни растения“ 
 
215 години от рождението на Ханс Кристиян 
Андерсен- драматизация на приказки 
 

30.04.2020 г. Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 
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100 години от рождението на Валери Петров- 
презентация 
2.6 год от създаване на клуб „Сръчни ръце”-
изложба от изделия 
изработени от членовете на клуба 

30.04.2020 г. 
Народно читалище 
„Асен Златаров-1945”-
с.Брезе 

90 г. от излизането на бр.1 на „РОДОПСКИ 
ПРЕГЛЕД”, списание  за 
миналото, настоящето и бъдещето на 
Родопите 
 
Поетична вечер в библиотеката - 85 г. от 
рождението на ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ 

м.04.2020 г. 
Народно читалище 
„Просвета-1942”-
с.Лясково 

 
 МАЙ 
Дейност Срок Организатори 

Ден на буквите 
Знаещите палавници м.05.2020 г. 

Училище и 
Народно читалище 
„Светлина -1948” 
с.Гьоврен   

Библиотекар за един ден” и Ден на 
отворените врати- участват ученици от 
ОУ”Пейо Яворов” 

м.05.2020 г. 

Училище и 
Народно читалище 
„Светлина -1948” 
с.Гьоврен 

Еко-фешън – модно ревю, с дрехи изработени 
от  найлонови торбички, капачки, листа и др 
 
Вълшебна феерия - Приказен карнавал 

м.05.2020 г. 

Доброволческа   група 
към Народно Читалище 
”Просвета-1942” 
с.Лясково 

Въвеждане на най-малките читатели  
В Библиотеката „Добре дошли в дома на 
книгата” 

02.05.2020 г. 
Народно Читалище 

„Отец Паисий – 
1951”с.Селча 

Гергьовден – общоградски празник 06.05.2020 г. 

Община Девин, 
Народните читалища в 
общината и ЦПЛР-ОДК 
гр.Девин 

Ежегоден обичай „Хъдърлез” /вадене на 
китки/ 
 

06.05.2020 г. 

Народно Читалище 
”Назъм Хикмет -1948”- 
с.Грохотно 
 

Люшнали се люлки – битова програма за 
Гергьовден 06.05.2020 г. 

Народно Читалище 
”Просвета-1942”- 
с.Лясково 

 Ден на Европа 
Откриване на изложба с рисунки на децата  
по рисуване „ Родопски багри“ 
 
Празник на Европа. 
Презентация 

09.05.2020 г. 

Народно читалище 
„Светлина -1948” 
с.Гьоврен 
 
Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 

Национална библиотечна седмица 12 .05-16.05. 
2020 г. 

Народно читалище 
„Светлина -1948” 
с.Гьоврен 

„Ден на библиотекаря” - отворени врати в 
Библиотеката и „Библиотекар за един ден” 
 

12.05.2020 г. 

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 
 

Отбелязване на 135 години от рождението 
на Николай Лилиев- литературно четене 15.05.2020 г. Народно читалище 

„Изгрев-1936”-с.Триград 
„Европейска нощ на музеите” – концерт на 
ученици от СУ „Христо Ботев” 19.05.2020 г. Народно читалище 

„Родопска просвета-
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1923” – гр.Девин 
22 май- Международен ден за опазване на 
биологичното разнообразие- поход и 
беседване с кръжочниците по екология 

22.05.2020 г. Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 

Среща на изявени читалищни и културни 
дейци от град Девин по случай Деня на 
славянската писменост и българската 
култура с кмета на Община Девин 

м.05.2020 г. 

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин; 
ЦПЛР-ОДК-гр.Девин и 
Община Девин  

 
Мой роден край – урок по родолюбие 23.05.2020 г. 

Народно Читалище 
„Просвета-1942” 
с.Лясково съвместно с 
ОУ „Христо Ботев” 
с.Лясково 

Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост 
- Празничен концерт 
 

24.05.2020 г. 

Община Девин; 
Народните читалища в 
общината; 
Детски градини и 
училища 

Традиционен празник на квартал Настан 24.05.2020 г. 
Народно читалище 
„Възраждане-1949”-
кв.Настан 

Концертна програма на участниците в 
класовете по английски и пиано 
 

29.05.2020 г. 

ЦПЛР-ОДК-гр.Девин 
Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 
МКБППМН  

 
 ЮНИ 
Дейност Срок Организатори 

Ден на детето: 
- Детско шоу с децата от ЦПЛР-ОДК, ДГ 
- Състезание по колоездене, рисуване на 
асфалт 
-„Детство мое” шоу 
-Парад на маските „Знаещите палавници 

01.06.2020 г. 

Община Девин, 
Народни читалища, 
Детски градини, ЦПЛР-
ОДК гр.Девин 
И Център за 
обществена подкрепа 
„Слънчо” – гр.Девин  

Състезание по туристическо ориентиране на 
територията на селото и околността м.06.2020 г. 

Народно читалище 
„Светлина -1948   и 
ТД”Зелена долина”    

„Природата около Девин”  - конкурс – 
фотография /за деца и ученици/ м.06.2020 г. 

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 

Рецитал – Незабравимият герой Христо Ботев 
 
„Денят на Ботев и на загиналите за 
свободата и независимостта на България”-
тематична изложба 

02.06.2020 г. 

ОУ „Хр.Ботев”  и 
НЧ „Просвета-1942” – 
с.Лясково 
Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 

Международен ден за опазване на околната 
среда 05.06.2020 г. 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-
с.Триград 

„Еньовден – фестивал на билките, цветята и 
екопродуктите от Родопите” 21.06.2020 г. 

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин; 
Община Девин 

Изложба на материали, свързани с 
Международния ден за борба с наркотиците  

24.06.-26.06. 
2020 г. 

Народно читалище 
„Светлина -1948” с. 
Гьоврен 
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МКБППМН 
Народно читалище 
„Изгрев-1936” 
с.Триград 

Еньовски китки с деца/събиране на билки 
сред природата 
 
 
 
Конкурс за най-хубаво ръчно изработен букет 
 
Еньовден- магическата сила на билките: 
излет до околностите на селото с учениците 
от ОУ „Иван Вазов“- с. Триград 

24.06.2020 г. 

НЧ – с.Михалково,  
 
Народно читалище 
„Съединение-2006” 
с.Осиково 
 
Народно читалище 
„Изгрев-1936” 
с.Триград  

Родова среща/  
празник на село Брезе 27-08.06.2020 г. 

Народно читалище 
„Асен Златаров 1945” 
с.Брезе  

Литературно утро с ученици -по случай 120 
години от рождението на Антоан дьо Сент 
Екзюпери 

29.06.2020 г. 
Народно Читалище 
„Назъм Хикмет-1948” 
с.Грохотно 

Литературно четене посветено на 170 години 
от рождението на Иван Вазов 30.06.2020 г. 

Народно читалище 
„Изгрев-1936” 
с.Триград 

Празник „Да съхраним българския дух на 
нашите деди”, изложба на местно изработени 
ястия 

30.06.2020 г. 
Народно читалище 
„Светлина -1948” 
с.Гьоврен   

Празник „Да съхраним българския дух на 
нашите деди”, изложба на местно изработени 
ястия 

30.06.2020 г. 
Народно читалище 
„Светлина -1948” 
с.Гьоврен   

„Библиотекар за един ден” м.06.2020 г. 
Народно Читалище 
„Просвета-1942” 
с.Лясково 

Родова среща м/у  селата Лясково, Девинско 
и  Лясково, Асеновград м.06.2020 г. 

Народно Читалище 
„Просвета-1942” 
с.Лясково; 
Кметство Лясково и 
Кметство Асеновград 

 
 ЮЛИ 
Дейност Срок Организатори 
Участие на самодейци от Община Девин в 
национални и международни събори и 
фестивали 

Юли-Август-
Септември 

Народни читалища в 
Община Девин 

Летни занимания с деца 
-Пеем, играем, рисуваме и се забавляваме в 
библиотеката 

Юли-Август Народни читалища в 
Община Девин 

Руска вечер с гостуващ ансамбъл Юли Община Девин 
Моето лято в библиотеката – Лятна 
занималня Юли Народни читалища в 

община Девин 

Деца четат на деца, презентация на 
приказки 

Юли 
(първа седмица) 

Народно читалище 
„Светлина -1948”  
с. Гьоврен   

Среща с писател   
Юли 

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин, 
Община Девин и 
МКБППМН 

Сборна изложба – Биенале - художници от 
Девин и района, участници през годините в 

 
 

 
Народно читалище 
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изложби организирани от читалището  
 
08.07.2020 г. 

„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин, 
Община Девин и ЦОП 
„Слънчо” 

 
Вечер на турската поезия 

 
Юли 

Народно читалище 
„Светлина -1948”  
с. Гьоврен   

 
 
Празник на с. Триград 

 
 

25.07-26.07. 
2020 г. 

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

 
„Петровден” в местността „Синора” 

 
29.07.2020 г. 

Народно читалище 
„Асен Златаров -1945”  
с. Брезе  

 
Битова програма „Залюбих майчо, загалих” 
 

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

Конкурс и фотоизложба на тема  
 „ Лясково – мое  родно село” Юли 

Народно читалище 
„Просвета-1942” – 
с.Лясково 

675 г. от гибелта на Момчил войвода, 
независим владетел 
в Беломорието и Родопската област 

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

Презентация  „Безопасно сърфиране” Юли 
Народно читалище 
„Просвета-1942” – 
с.Лясково 

„С книга сред природата” Юли 
Народно читалище 
„Просвета-1942” 
с.Лясково 

 
 АВГУСТ 
Дейност Срок Организатори 
 
Празник на село Грохотно 

 
01.08.2020 г. 

Народно читалище 
„Назъм Хикмет -1948”-
с.Грохотно; 
Кметство село Грохотно   

Участие на самодейните състави на празника 
на гр.Девин 

    Август Народни читалища от 
общината 

 
Празник на село Селча 

 
08.08.2020 г. 

Народно читалище 
„Отец Паисий -1951”-
с.Селча; 
Кметство село Селча    

Празник на село Лясково 
Празник на село Беден 
Празник на село Чуреково 

 
15.08.2020 г. 

Народните читалища и 
кметствата 

Празник на село Стоманево (емблематичен 
празник под наслов:”Род до род, корен до 
корен”) 
 
Празник на село Михалково 

 
 

22.08.2020 г. 

 
Народните читалища и 
кметствата 

Празник на село Осиково- Фестивал на 
ягодата 

29.08.2020 г. Народните читалища и 
кметствата 

Спортен ден "Здрав дух, здраво тяло" - 
фитнес зала към читалището - презентация 
за пилатес упражнения   
 

Август  
Народно читалище 
„Светлина -1948”  
с.Гьоврен     

Лятно изложение 
 "От нивата до трапезата"  
 

Август Народно читалище 
„Светлина -1948”  
с.Гьоврен     
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 12 август – Международен ден на младите 
хора   – младежко парти 

Август Народно читалище 
„Светлина -1948”  
с.Гьоврен     

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

 
Август 

Народно читалище 
„Светлина -1948”  
с.Гьоврен  

„Златно слънце грей” – фестивал на старата 
градска песен 
 

 
Август 

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин и 
Община Девин 

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

 
Август 

Народно читалище 
„Просвета-1942” – 
с.Лясково 

Най – красива рисунка на асфалт на тема  
„Лятна   ваканция” 

 
Август 

Народно читалище 
„Просвета-1942” – 
с.Лясково 

Възпроизвеждане на обичая  „ Среде лято” 
 

 
07.08.2020 г. 

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

130- години от рождението на Константин 
Константинов- колективно четене 

20.08.2020 г. Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 

Вечер на талантите- литературно музикална 
програма от местните и гостуващите деца 
Презентация на тема „Забележителностите 
на Триград“ с гостуващите деца и възрастни 
хора. 
 
Конкурс за написване на съчинение на тема 
„ С какво ще запомня тази лятна ваканция“ 

 
 
 

31.08.2020 г. 

 
 
 
Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 
 
МКБППМН 
 

Представяне на филм „Човешките ръце” Август Народно читалище 
„Светлина-1946”-
с.Стоманево 

  
 СЕПТЕМВРИ 
Дейност Срок Организатори 
Семинар на тема: 
„Културна интеграция. Толерантност в 
културните процеси” 

 

Септември 
Народно читалище 
„Светлина -1948” 
с. Гьоврен и училището   

Участие на танцов ансамбъл при 
НЧ,,Възраждане-1949” кв.Настан,гр.Девин на 
Международния танцов фестивал 
 „Балкански ритми” 

 
Септември 

Община Девин 
 и 
Народно читалище 
„Възраждане -1949” 
кв.Настан, гр.Девин 

Отбелязване деня на  Съединението на 
България 
 

06.09.2019 г. 
Община Девин и 
Народните читалища в 
общината 

Вечерен празник на плодородието- 
кулинарно състезание за най-вкусно местно 
ястие 

14.09.2020 г. Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 

Отбелязване на Ден на Независимостта на 
България 
 

22.09.2020 г. Община Девин и 
Народните читалища в 
общината 

 
 
Празник на село Гьоврен 

26.09.2020 г. Народно читалище 
„Светлина -1948” 
с.Гьоврен; 
Кметство с.Гьоврен; 
Община Девин     

 27.09.2020 г. Народно читалище 
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Изложба от природни материали "Пъстра 
есен" 

„Светлина -1948” 
с. Гьоврен 

 
Среща и разговор и представяне на 
производителите на местни еко-продукти 

 
30.09.2020 г. 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 

100 години от рождението на Джани Родари- 
литературно четене 

 
30.09.2020 г. 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 

Участие на групата на Фестивала на чушките, 
доматите и лютеницата 

Септември Народно читалище 
„Асен Златаров-1945”-
с.Брезе Община Девин 

Участие на групата на Втори Международен 
фолклорен фестивал”Фолклорни пътеки”- 
с.Брезница,  
общ.Гоце Делчев 

 
 

Септември 

 
Народно читалище 
„Асен Златаров-1945”-
с.Брезе, Община Девин 
 

 
Цар Кулинар – кулинарна изложба -  конкурс  
на   популярни  местни ястия 

 
Септември 

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

Литературна вечер - 90 г. от рождението на 
Антон Дончев 

 
Септември 

Народно читалище 
„Просвета-1942” 
с.Лясково  

125 г. от излизането на първия вестник в 
Средните Родопи „Родопски новини” - 
презентация 

 
Септември 

Народно читалище 
„Просвета-1942” 
с.Лясково  

 
Шоу програма – 21  години клуб „Млади 
таланти” 

 
Септември 

Народно читалище 
„Просвета-1942” 
с.Лясково  

 
Изложба на  апликации   и колажи на тема 
„Подзиме” 

 
Септември 

Народно читалище 
„Просвета-1942” 
с.Лясково  

  
ОКТОМВРИ 
Дейност Срок Организатори 

”Златна възраст”- Тържество  по случай деня 
на възрастните хора  01.10.2020 г. 

 
НЧ – с.Гьоврен, 
кв.Настан, с.Грохотно, 
с.Триград и с.Лясково 

„Международен ден на музиката и поезията” 
– концертна програма,  среща с млад 
писател от град Девин и местен музикант 
или група 

01.10.2020 г 

 
Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин  

108 години свободен Девин – постижения, 
личности, настояще и бъдеще – презентация 
пред девинската общественост 

08.10.2020 г. 
Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин 

Есенен празник 
Детски празник с костюми, изработен от 
децата 
Конкурс за най-интересна есенна украса 

 
Октомври 

Детска градина 
с.Гьоврен  
Народно читалище 
„Светлина -1948”  
с. Гьоврен   

Провеждане на конкурс за детска рисунка на 
тема 
„Аз и животните” 

12.10.2020 г. 
Народно читалище 
„Отец Паисий -1951” 
с.Селча 

Международен ден за борба с 
остеопорозата-отбелязване 20.10.2020 г. 

Народно читалище 
„Изгрев -1936” 
с.Триград 

Отбелязване Световния ден на музиката – 
презентация  

Октомври Народно читалище 
„Светлина -1948”  
с. Гьоврен    
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Национална седмица на четенето-
литературни четения в библиотеката  

Октомври Народно читалище 
„Светлина -1948”  
с. Гьоврен    

 
От бабината ракла – тематична вечер за  
лясковската носия 

 
Октомври 

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

Национален ден за благотворителност-
благотворителна кампания  

 
Октомври 

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

Световен фестивал на гайдари и кавалджии 
„Чуйте Девин” 
Участие на самодейните състави към 
народните читалища в общината 

Октомври Община Девин 
Народните читалища 

108 г. От освобождението на смолянския 
край (1912) – презентация 

 
Октомври 

Народно читалище 
„Просвета-1942” 
с.Лясково 

Среща на самодейците с учениците с цел 
запознаване с особеностите на местния 
фолклор 

 
30.10.2020 г. 

Народно читалище 
„Изгрев -1936” 
с.Триград 

140 години от рождението на Йордан 
Йовков- препрочитане на части от любими 
произведения 

 
31.10.2020 г. 

Народно читалище 
„Изгрев -1936” 
с.Триград 

 
 НОЕМВРИ 
Дейност Срок Организатори 
 
Ден на моето семейство 

 
Ноември 

Народно читалище 
„Светлина -1948”  
с. Гьоврен    

Ден на народните будители –  среща с 
учители, поети, писатели и дейци на 
културата 
- изложба и презентация пред ученици 
„Будители от Родопите и Девин” 

 
01.11.2020 г. 

 
Община Девин; 
МКБППМН 
и Народните читалища в 
общината 

„Ден на народните будители” – изложба и 
презентация пред ученици 

 
02.11.2020 г. 

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин  

1 ноември – Деня на будителите 
Информационно табло със снимки и изложба 
на рисунки  
„Как се забавляваме лятото” 

 
Ноември 

Народно читалище 
„Светлина -1948” 
с.Гьоврен    

„Листа от календара” – вечер на юбилярите 
с участието на групите и съставите към 
Читалището 

Ноември Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин  
ЦОП „Слънчо” 

16 години от смъртта на Йордан Радичков 
/1929-2004г./ 

 
Ноември 

Народно читалище 
„Светлина -1948” 
с.Гьоврен    

Есента дойде - изработнване на фигури от 
есенни листа 

 
Ноември 

Народно читалище 
„Светлина -1948” 
с.Гьоврен    

Вечер посветена на ръчното плетиво 
 15.11.2020 г. Народно читалище 

„Изгрев-1936”-с.Триград 
„ В работилницата на Дядо Коледа”- 
изработване на сурвачки, играчки за елхата 
в центъра на селото с родители и ученици. 
 
Общоселска седянка и разказване на 

30.11.2020 г. 

 
 
Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 
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приказки за „колуканджури” 
185 години от рождението на Марк Твен. 
 30.11.2020 г. Народно читалище 

„Изгрев-1936”-с.Триград 
 
  
ДЕКЕМВРИ 
Дейност Срок Организатори 
Организиране на празник за хората с 
неравностойно положение 
 

 
03.12.2020 г. 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 
Клуб на инвалида 

Конкурс за най- красива сурвачка, изложба 
на сурвачки, конкурс на рисунки на теми       
” Коледа в моето семейство” и  
 „ Коледа в гората” 

 
15.12.2020 г. 

Народно читалище 
„Изгрев-1936”-с.Триград 

Коледна изложба от деца по изобразителни 
и приложни изкуства „Коледни вълнения“ 
  
Конкурс-изложба на сувенири 

 
 

Декември 

Народно читалище 
„Светлина -1948 с. 
Гьоврен” 
и училището 

Дефилаж на Коледарската група  
24.12.2020 г. 

Народно читалище 
„Родопска просвета-
1923” – гр.Девин  

Коледен концерт на читалището 
Коледен карнавал 

 
Декември 

Народно читалище 
„Светлина -1948 с. 
Гьоврен” 
и училището 

Организиране и провеждане на 
новогодишна програма 
 
Честване на коледни и новогодишни 
празници-посрещане на Дядо Коледа 
 
Съвместно с кметство Триград да се 
организира зимен празник и посрещането 
на Новата година 

 
 
 
 

Декември 

 
 
 
НЧ – кв.Настан, с.Беден 
и с.Триград 

Работилничка „Коледни вълшебства" 
 
Конкурс и изложба за най- оригинална 
сурвачка 
 
Моя бяла коледа – шоу – 
Програма 
 
Новогодишно шоу      

 
 
 
 

Декември 

 
 
 
 
Народно читалище 
„Просвета-1942”-
с.Лясково 

 
Коледни и Новогодишни празници 
„Коледна трапеза”-коледни ритуални пити- 
базар 
Картички от деца за деца 
Концерт с участието на колективи от 
читалището съвместно с училището, детска 
градина и гостуващи участници 

 
 
 
 

Декември 
 

  
Народно читалище 
„Светлина -1948”-  
с. Гьоврен 
и училището 
ЦПЛР-ОДК гр.Девин 
и ЦОП „Слънчо” 
 

Коледно-новогодишни тържества-поредица 
от инициативи/конкурси Изложби и 
концерти по населени места 

15.12-23.12. 
2020 г. 

Читалища и кметства в 
Община Девин и ЦПЛР-
ОДК-Девин 

  
 
     
 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 77 

от 28.05.2020 г. 

 

Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община 

Девин за 2019 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от Закона за БППМН, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Девин за 

2019 година. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 9, ДЗО – 75/28.04.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 78 

от 28.05.2020 г. 

 

Годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост  

на Община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4, 

чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) и във връзка с чл. 

27, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 38, ал. 1 и чл. 71, ал. 1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. от горски 

територии, собственост на община Девин, съгласно Приложение № 1. 

2. На основание на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, упълномощава кмета на 

община Девин да организира продажбата на дървесина добита от общински горски 

територии, чрез търгове с тайно наддаване, за количества до размера на Годишния 

план за ползване на дървесина през 2020 г., като началните тръжни цени за 

продажба на дървесина са цените по утвърдения ценоразпис с Наредбата за 

определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин. 

3. На основание чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, упълномощава кмета на 

община Девин да организира продажбата на дървесина, добита от общински горски 

територии, чрез търгове с тайно наддаване, с ограничение за местни търговци, за 

количества до една трета от Годишния план за ползване на дървесина през 2020 г., 

като началните тръжни цени за продажба на дървесина са цените по утвърдения 

ценоразпис с Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени 

на услуги в община Девин. 

4. Упълномощава кмета на община Девин да продава стояща дървесина на 

корен, добита от територии, собственост на Община Девин, на физически лица за 

лична употреба, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7 от Наредбата за условията и 
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реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

5. Упълномощава кмета на община Девин да продава дървесина от склад, 

добита от територии, собственост на Община Девин, на физически и юридически 

лица, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

6. Упълномощава кмета на община Девин да сключва договори за добив на 

дървесина до временен склад с изпълнители (юридически лица, регистрирани по реда 

на чл. 241 от Закона за горите) по реда на чл. 27, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти. 

Неразделна част от настоящото Решение е: 

• Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. – Приложение № 1. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 10, ДЗО – 78/11.05.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 













 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 79 

от 28.05.2020 г. 

 

Даване на съгласие за разсрочване на дългосрочен дълг за финансиране 

разплащане на просрочени задължения на Община Девин и за финансиране 

на инвестиционни проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр. Смолян 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17 от Закона за общинския дълг и чл. 

99, т. 2 от АПК, във връзка с чл. 102, ал. 2 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде разсрочен поетия дългосрочен кредит от 

„Интернешънъл Асет Банк” АД за финансиране разплащане на просрочени 

задължения на Община Девин и за финансиране на инвестиционни проекти с шест 

месеца гратисен период на главницата в размер на 20 833,33 лв. за месец, считано от 

месец юли 2020 година при запазване крайния срок на погасяване на кредита и 

преизчисляване на месечната погасителна вноска на оставащия срок на кредита. 

 

2. Възлага на кмета на община Девин да подпише всички необходими 

документи по разсрочване на кредита. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 11, ДЗО – 79/20.05.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 80 

от 28.05.2020 г. 

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в  

община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. к и ал. 

2 от ЗМДТ, и във връзка с чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК, при спазване на 

изискванията на чл. 75-79 от АПК, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 от 

ЗНА, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин, съгласно 

Приложение № 1. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 12, ДЗО – 80/20.05.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение към Решение № 80 от 28.05.2020 г. 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ДЕВИН  

(Приета с Решение № 11 от 27.02.2009 г., изм. с Решение № 66 от 30.06.2009 г., доп. с 

Решение № 105 от 16.10.2009 г., изм. с Решение № 19 от 19.02.2010 г., изм. и доп. с 

Решение № 6, Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение 

№117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012 г., Решение № 213/15.10.2013 г., 

Решение № 257 от 21.12.2013 г. (в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92/07.05.2014 г., 

Решение № 186 от 24.10.2014 г., Решение № 191 от 24.10.2014 г., Решение № 32 от 

22.12.2015 г. и Решение № 34 от 22.12.2015 г., Решение №5 от 28.01.2016 г., изм. с 

Решение № 39 от 29.02.2016 г., Решение № 212 от 29.12.2016 г., Решение № 46 от 

31.03.2017 г., изм. и доп.с Решение № 81 от 31.05.2017 г., изм. с Решение №100 от 

29.06.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 227 от 13.06.2017 г. на 

Административен съд - Смолян, доп. с Решение № 163 от 24.10.2018 г., изм. и доп. с 

Решение № 77 от 20.06.2019 г. на Общински съвет – Девин) 

§. 1. В чл. 2, ал. 1 се отменя т. 9 (приета с Решение № 186 от 24.10.2014 г.).  

§. 2. Раздел IX на ГЛАВА ВТОРА – МЕСТНИ ТАКСИ, се отменя. 

§. 3. В ГЛАВА ТРЕТА се правят следните промени: 

1. Променя се наименованието на ГЛАВА ТРЕТА, както следва: 

„ГЛАВА ТРЕТА ЦЕНИ НА УСЛУГИ” 

2. Досегашната ГЛАВА ТРЕТА става Раздел I на ГЛАВА ТРЕТА. 

3. В ГЛАВА ТРЕТА след чл. 67 се създава нов Раздел II с чл. 67а – 67г.:  

„Раздел II 

Цени по Закона за горите и подзаконовите нормативни актове към него за горските 

територии - общинска собственост 

Чл. 67а. (1) За ползване на дървесина от горски територии – собственост на 

Община Девин се определят цени съгласно ценоразписи по т. 1 на Приложение № 4. 

(2) Ценоразписите по ал. 1 могат да се изменят с решение на Общински съвет – 

Девин. 

(3) Цените по ал. 1 се прилагат и за дървесина, добита от извън горските 

територии – собственост на Община Девин 

(4) За осигуряване дейността на Община Девин и звената към нея, на кметствата, 

на общинските детски градини в община Девин дървесината се предоставя 

безвъзмездно. 

Чл. 67б Размерът на цените за паша на селскостопански животни в горски 

територии – собственост на Община Девин се извършва след заплащане на цена за 

календарната година, определена с решение на общинския съвет, съгласно т. 2 на 

Приложение № 4. 

Чл. 67в. Определят се цени за административни услуги в горските територии – 

собственост на Община Девин съгласно т. 3 на Приложение № 4 за:  

1. За разглеждане на заявления за продажба на поземлени имоти в горски 
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територии- частна общинска собственост. 

2. За разглеждане на заявления за замяна на поземлени имоти в горски 

територии- частна общинска собственост, с поземлени имоти в горски територии - 

собственост на физически, юридически лица и държавата. 

3. За разглеждане на заявления за учредяване право на строеж върху 

поземлени имоти в горски територии- общинска собственост. 

4. За разглеждане на заявления за учредяване на сервитут върху поземлени 

имоти в горски територии- общинска собственост. 

5. За разглеждане на заявления за учредяване на вещни права за сервитутите, 

които възникват по силата на специални закони върху поземлени имоти в горски 

територии- общинска собственост. 

6. За разглеждане на заявления за учредяване право на ползване  върху 

поземлени имоти в горски територии- общинска собственост. 

7. За извлечения от картни листове. 

8. За извадки или данни от Горскостопанския план. 

Чл. 67г. Продажбата на недървесни горски продукти от общински горски 

територии се извършва по реда на чл. 81 – чл. 84 от Наредбата за условията и реда да 

възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

§. 4. В Приложение № 3 – Тарифа за размера на местните такси и цени на 

услуги и права, предоставяни от Община Девин, Раздел V Такси за административни 

услуги, точка 5.13 се изменя така:  

№ по 
ред 

Наименование на таксата и услугата Размер в лв. 

1 2 3 

5.13 Административни услуги „Нотариална дейност” 

По Тарифата 
за 

нотариалните 
такси към 
Закона за 
нотариусите 

и 
нотариалната 
дейност 

5.13.1 Нотариално удостоверяване на подписите на частни 

документи, които са едностранни актове и не подлежат на 

вписване: 

а) за първия подпис 

б) при преупълномощаване таксата за подпис е в 

двойния размер по буква „а“ 

в) за всеки следващ подпис 

 

 

 

5.00 

 

 

2.00 

1 2 3 
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§. 5. Приложение № 4 се изменя така:  

„ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

1. Ценоразписи за продажба на дървесина от горски територии – собственост 

на Община Девин 

1.1. ЦЕНОРАЗПИС № 1 за продажба на дървесина от склад, добита от горски 

територии - собственост на Община Девин, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 и т.5 от 

Наредбата за условията и реда да възлагане на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти 

КАТЕГОРИЯ 
ДЪРВЕСИНА 

/СОРТИМЕНТИ/ 
МЯРКА 

ДЪРВЕСЕН ВИД - ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ ТВЪРДИ 
ШИРОКОЛИСТНИ МЕКИ 

ШИРОКО-
ЛИСТНИ СМЪРЧ ЕЛА БЯЛ 

БОР 
ЧЕРЕН 
БОР ДРУГИ ДЪБ БУК ДРУГИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 
Трупи с Дтк над 
50см - Iа клас м3 120 120 115 110 110 120 120 110 90 

Трупи с Дтк над 
30см - I клас м3 115 115 110 105 105 115 115 110 80 

Трупи с Дтк 18-
29см - II клас м3 105 105 100 95 95 105 105 100 70 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 
Трупи с Дтк 15-
17см - III клас м3 90 90 85 80 80 90 90 85 60 

5.13.2 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и 

извлечения от документи и книжа: 

а) за първата страница 

б) за всяка следваща страница 

 

 

3.00 

2.00 

5.13.3 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и 

съдържанието на пълномощно по чл. 37 от „Закона за 

задълженията и договорите”: 

а) за всеки подпис 

б) при преупълномощаване таксата за подпис е в 

двойния размер по буква „а“ 

в) за удостоверяване на съдържанието  

• върху първия екземпляр 

- за първа страница 

- за всяка следваща страница 

• останалите екземпляри се таксуват като преписи  

(по т. 5.13.2) 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

10.00 

2.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Обли греди - IV 
клас м3 60 60 55 55 55 60 60 60 50 

Технологична 
дървесина пр. м3 32 35 35 32 27 

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 
Ритловици - V 
клас м3 50         

Технологична 
дървесина пр. м3 32 35 35 32 27 

ДЪРВА 

ОЗМ м3 65 65 65 65 60 

Дърва за огрев пр. м3 25 35 35 32 27 

 

1.2. ЦЕНОРАЗПИС № 2 за продажба на стояща дървесина на корен, добита от 

горски територии - собственост на Община Девин, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6 

и 7 от Наредбата за условията и реда да възлагане на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти 

КАТЕГОРИЯ 
ДЪРВЕСИНА 

/СОРТИМЕНТИ/ 
МЯРКА 

ДЪРВЕСЕН ВИД - ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС 

ИГЛОЛИСТНИ ТВЪРДИ 
ШИРОКОЛИСТНИ МЕКИ 

ШИРОКО-
ЛИСТНИ СМЪРЧ ЕЛА БЯЛ 

БОР 
ЧЕРЕН 
БОР ДРУГИ ДЪБ БУК ДРУГИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 
Трупи с Дтк над 
50см - Iа клас м3 90 90 85 80 80 90 90 80 60 

Трупи с Дтк над 
30см - I клас м3 85 85 80 75 75 85 85 80 50 

Трупи с Дтк 18-
29см  - II клас м3 75 75 70 65 65 75 75 70 40 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 
Трупи с Дтк 15-
17см  - III клас м3 60 60 55 50 50 60 60 55 30 

Обли греди - IV 
клас м3 30 30 25 25 25 30 30 60 20 

Технологична 
дървесина пр. м3 11 14 14 12 7 

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА 
Ритловици - V 
клас м3 20 20 20 20 20 

Технологична 
дървесина пр. м3 11 14 14 12 7 

ДЪРВА 
ОЗМ м3 35 35 35 35 30 
Дърва за огрев пр. м3 5 14 14 12 7 
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2. Цени за паша в общински горски територии. 

№ по 
ред 

Наименование  Цена в лв. 

1 Едър рогат добитък 1,5 лв./бр. 

2 Коне, катъри, магарета и мулета 0,8 лв./бр. 

3 Овце 0,3 лв./бр. 

4 Свине 2 лв./бр. 

5 Кози и ярета до 5 бр. 0,3 лв./бр. 

6 Кози и ярета над 5 бр. 0,3 лв./бр. 
 

3. Цени за административни услуги в горските територии – собственост на 

община Девин 

№ по 
ред НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА ЦЕНА в 

лв.  

1 
За разглеждане на заявления за продажба на 
поземлени имоти в горски територии – частна 
общинска собственост 

1 бр. 100 

2 

За разглеждане на заявления за замяна на 
поземлени имоти в горски територии – частна 
общинска собственост, с поземлени имоти в горски 
територии – собственост на физически, юридически 
лица и държавата 

1 бр. 100 

3 
За разглеждане на заявления за учредяване право 
на строеж върху поземлени имоти в горски 
територии- общинска собственост  

1 бр. 100 

4 
За разглеждане на заявления за учредяване на 
сервитут върху поземлени имоти в горски територии- 
общинска собственост  

1 бр. 100 

5 

За разглеждане на заявления за учредяване на 
вещни права за сервитутите, които възникват по 
силата на специални закони върху поземлени имоти 
в горски територии- общинска собственост  

1 бр. 100 

6 
За разглеждане на заявления за учредяване право 
на ползване върху поземлени имоти в горски 
територии- общинска собственост  

1 бр. 50 

7 За предоставяне на извлечение от картни листове 1 бр. 10 

8 За извадки или данни от Горскостопанския план 1 бр. 10 

 



IlpLtlnO>KeHLtle KbM PeWeHLtle NQ 80 OT 28.05.2020 r. 

§. 6. B 4n. 32 ce npaB5IT cne,aHLtlTe npOMeHLtI: 

1. LJn. 32 CTaBa 4n. 32a, an. 1. 

2. ,lJ,06aB5I ce HOBa an. 2 B 4n. 32a, KaKTO cne,aBa: 

3. (2) 3a non3BaHe Ha CnOpTHLtI nnOLl\a,aKLtI ce cb6Lt1pa TaKca Ha 4ac, CbrnaCHO 

IlpLtlnO>KeHLtle NQ 3 

§. 7. B IlpLtlnO>KeHLtle NQ 3 ce ,ao6aB5I HOBa T. 2.12 c TeKCT: " 3a non3BaHe Ha CnOpTHLtI 

nnOLl\a,aKLtI ce cb6Lt1paT TaKCLtI Ha 4ac - 24 nB. 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 81 

от 28.05.2020 г. 

 

Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 

от 14.05.2019 г. по подмярка  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на 

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

Проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин”, 

сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 14.05.2019 г. по 

подмярка  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа 

в град Девин, община Девин”, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община 

Девин, седалище и адрес на управление гр. Девин, област Смолян, ул. „Дружба“  №1, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000614895, идентификационен номер по ДДС №BG000614895, 

представляван от Здравко Владимиров Иванов – Кмет, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер 

на 364 941,56 лв. (триста шестдесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и един 

лева и петдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на 

авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка  7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

райони“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин”, 

сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 
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2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 

14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 13, ДЗО – 81/20.05.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 82 

от 28.05.2020 г. 

 

Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-

7.001-0122-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка  7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, 

община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие” 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 14.05.2019 г. по 

подмярка  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа 

в град Девин, община Девин”, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община 

Девин, седалище и адрес на управление гр. Девин, област Смолян, ул. „Дружба“  №1, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000614895, идентификационен номер по ДДС №BG000614895, 

представляван от Здравко Владимиров Иванов – Кмет, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер 

на 72 321,47 лв. (седемдесет и две хиляди триста двайсет и един лев и четиридесет и 

седем стотинки) за обезпечаване на 100 % от ДДС върху заявения размер на авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка  7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

райони“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин”, 

сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 
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2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи за 

получаване на ДДС върху заявения размер на авансовото плащане по договор             

№ BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 14, ДЗО – 82/20.05.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 83 

от 28.05.2020 г. 

 

Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в 

полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща 

авансово плащане по административен договор № BG05M9OP001-2.040-0097- 

C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 3”, проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Министерство на труда и 

социалната политика в размер на 28 449,00 лв. /двадесет и осем хиляди четиристотин 

и четиридесет и девет лева/ за обезпечаване на авансово плащане по 

административен договор BG05M9OP001-2.040-0097- C01 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 3”, проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”. 

 
2. Община Девин възлага на кмета на община Девин да извърши всички 

необходими действия по изпълнение на точка 1 от решението. 

 
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 15, ДЗО – 83/21.05.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 84 

от 28.05.2020 г. 

 
Приемане на Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД 

за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 година 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 

периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 година. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 16, ДЗО – 84/21.05.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 85 

от 28.05.2020 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 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. и Баланс и Отчет 

за приходите и разходите за първо тримесечие на 2020 година 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

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

справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 01.01.2020 г. до 

31.03.2020 г. 

 
22..  Приема Баланс и Отчет за приходите и разходите за първо тримесечие 

на 2020 година.  

  

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 17, ДЗО – 85/21.05.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 86 

от 28.05.2020 г. 

 

Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД 

за реализация на проект „Реконструкция на улична мрежа в град  Девин, 

община Девин” 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Община Девин да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция на 

улична мрежа в град Девин, община Девин.”, финансиран от Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г., приоритетна ос Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони, схема BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях“, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 185 541 лв. (Сто осемдесет и пет 

хиляди петстотин четиридесет и един лева) 

• Валута на дълга – лева  

• Вид на дълга – Краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем. 

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата –от собствени бюджетни средства. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 %  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
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- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения 

на община Девин по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните 

финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на кмета на община Девин да подготви искането 

за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за 

кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

  

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 18, ДЗО – 86/21.05.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 87 

от 28.05.2020 г. 

 
Вземане на решение за поправка на допусната фактическа грешка в 

основанията при вземане на Решение № 46 взето с Протокол № 5 

от 04.05.2020 година 

 
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 

от ЗСПЗЗ и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Изменя Решение № 46 от 04.05.2020 г. на Общински съвет - Девин, като 

правното основание за издаването му - чл. 24 „а”, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ се замени с чл. 

24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 19, ДЗО – 87/21.05.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 88 

от 28.05.2020 г. 

 
Актуализиране състава на Обществен съвет за социално подпомагане 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от 

Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Изгражда Обществен съвет за социално подпомагане в следния 

състав: 

 

Председател: Росица Красимирова Чолакова - общински съветник 

Членове:  

1. Мирослава Юрукова - Социален работник в ДСП - Девин. 

2. Станимира Николова - Председател на Съюза на инвалидите - гр. 

Девин. 

3. Севдалина Спахиева -Брезалиева - Социален работник ПГ 

/Приемна грижа/. 

4. Даниела Маринова - Представител на хора с увреждания - гр. 

Девин. 

5. Мария Димитрова - Представител на Общинската организация на 

БЧК. 

6. Момчил Михайлов - Директор ЦОП. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 20, ДЗО – 88/21.05.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 89 

от 28.05.2020 г. 

 

Избор на временна комисия за избиране на заместник - председател 

на Общински съвет - Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, 

във връзка с чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Избира временна комисия за избор на заместник - председател на Общински 

съвет – Девин в състав: 

1. Председател: Юлиян Велков Семчев  

2. Секретар: Божидар Юриев Корчев  

3. Член: Венета Стамова Тодорова  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 21 от дневния ред и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 90 

от 28.05.2020 г. 

 

Избор на заместник председател/и на Общински съвет - Девин 
 

На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, чл. 14 във връзка с чл. 13 от Правилника за организацията и 

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

общинската администрация и протокол на временната комисия за избор на зам. 

председател/и, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Избира за заместник председател на Общински съвет - Девин: Росица 

Красимирова Чолакова. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

28.05.2020 г., Протокол № 7, т. 21, ДЗО – 89/21.05.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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