
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 116 

от 27.08.2020 г. 

 

Закриване на Основно училище „Димитър Благоев”, село Осиково, 

община Девин 

 

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

и местната администрация, чл. 312, ал. 6 от ЗПУО, във връзка с чл. 312, ал. 1 от ЗПУО 

и Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата и 

учениците, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на 

нормативно определения минимум и прилагането на делегирани бюджети, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде закрито Основно училище „Димитър Благоев”, село 

Осиково, община Девин, считано от 15.09.2020 г. и вливането му в Средно училище 

„Христо Ботев”, гр. Девин, община Девин, считано от 15.09.2020 г. 

2. Учениците от Основно училище „Димитър Благоев”, село Осиково, община 

Девин ще бъдат преместени за обучение в Средно училище „Христо Ботев”, гр. Девин, 

община Девин. 

3. Задължителната училищна документация и фондът от учебници да се 

приемат и съхраняват в Средно училище „Христо Ботев”, гр. Девин, община Девин. 

4. Трудовите отношения с персонала на Основно училище „Димитър Благоев”, 

село Осиково, община Девин да се уредят при условията на чл. 328, ал. 1 от Кодекса 

на труда. 

5. Възлага на Кмета на Община Девин да изготви мотивирано предложение до 

Министъра на образованието и науката за закриване на Основно училище „Димитър 

Благоев”, с. Осиково, общ. Девин, съгласно изискванията на чл. 312, ал. 1 и чл. 314, 

ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

6. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1, 

предложение 4 от АПК. 
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Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 27.08.2020 г., Протокол № 10, т. 1, ДЗО – 121/24.08.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. - 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 № 117 

от 27.08.2020 г. 

 

Закриване на Основно училище „Отец Паисий”, село Селча, 

община Девин 

 

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

и местната администрация, чл. 312, ал. 6 от ЗПУО, във връзка с чл. 312, ал. 1 от ЗПУО 

и Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата и 

учениците, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на 

нормативно определения минимум и прилагането на делегирани бюджети, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде закрито Основно училище „Отец Паисий”, село 

Селча, община Девин, считано от 15.09.2020 г. и вливането му в Средно училище 

„Христо Ботев”, гр. Девин, община Девин, считано от 15.09.2020 г. 

2. Учениците от Основно училище „Отец Паисий”, село Селча, община Девин 

ще бъдат преместени за обучение в Средно училище „Христо Ботев”, гр. Девин, 

община Девин. 

3. Задължителната училищна документация и фондът от учебници да се 

приемат и съхраняват в Средно училище „Христо Ботев”, гр. Девин, община Девин. 

4. Трудовите отношения с персонала на Основно училище „Отец Паисий”, село 

Селча, община Девин да се уредят при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на 

труда. 

5. Възлага на Кмета на Община Девин да изготви мотивирано предложение до 

Министъра на образованието и науката за закриване на Основно училище „Отец 

Паисий”, с. Селча, общ. Девин, съгласно изискванията на чл. 312, ал. 1 и чл. 314, ал. 

3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

6. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1, 

предложение 4 от АПК. 

 

 



2 
 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 27.08.2020 г., Протокол № 10, т. 2, ДЗО – 122/24.08.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. - 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 № 118 

от 27.08.2020 г. 

 

Структура на образователните институции на територията на Община Девин 

през 2020/2021 учебна година 

 

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

3 от ЗМСМА и чл. 59 и чл. 70, ал. 3 от Наредба за за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Утвърждава структурата на образователните институции /училища, 

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

Девин за учебната 2020/2021 година, както следва: 

 
1. УЧИЛИЩА 

1.1. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА 
 

• СУ „Христо Ботев” – гр. Девин 

• ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан 
 
• ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 
 
• ОУ „П. Кр. Яворов” – с. Гьоврен 
 
• ОУ „Иван Вазов” – с.Триград 
 
• ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково 
 

 
1.2. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА 

 
• ПГЕ „А. С. Попов” – гр. Девин  

 
 

2. ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ /ЦПЛР/ 
 

• ЦПЛР - Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин 
 
• ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Девин 

 
 

3. ДЕТСКИ ГРАДИНИ 
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3.1. Детска градина  „Здравец” – гр. Девин  

3.2. Детска градина „Изворче” – гр. Девин  

• Филиал кв. Настан   

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

3.4. Детска градина „Радост” – с. Гьоврен   

• Филиал с. Триград  

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 27.08.2020 г., Протокол № 10, т. 3, ДЗО – 123/25.08.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. - 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 № 119 

от 27.08.2020 г. 

 

Структура на училищата в Община Девин през 2020/2021 учебна година и 

формиране на паралелки под норматива на Приложение 7 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование и осигуряване на дофинансиране на училищата 

 

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

от ЗМСМА, чл. 68, ал. 2-6, чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Дава съгласие да бъдат формирани паралелки: 
 

а/ Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование Общински 

съвет – Девин дава съгласие да бъдат формирани паралелки с брой на учениците не 

по-малко от 10 за учебната 2020/2021 г. по училищата, както следва:  

 
ПГЕ „А.С. Попов” – гр. Девин 
 

  ІХ клас – 16 ученика  
      Х клас – 14 ученика  

  ХІ клас – 14 ученика   
 ХІІ клас – 14 ученика  

   
ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно 

V клас и VІ клас – /12 ученика +3 ученика/ -15 ученика – 1 слята паралелка 
VІІ клас – 14 ученика - 1 самостоятелна паралелка    
 

ОУ „П. Кр. Яворов” – с.Гьоврен 

І клас и ІV клас – 10 ученика /6 ученика + 4 ученика/ - 1 слята паралелка  
V – 14 ученици – 1 самостоятелна паралелка 
VІ клас  – VІІ клас 14 ученика /8 ученика + 6 ученика/– 1 слята паралелка  

 
б/ Съгласно чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование Общински 

съвет – Девин възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред 

Началника на Регионално управление на образованието – гр. Смолян, за даване на 
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разрешение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученика, по училища както 

следва: 

 
ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 

             І клас - 7 ученика - 1 самостоятелна паралелка 
            ІІ клас – 7 ученика – 1 самостоятелна паралелка 
           ІІІ клас – 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

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

І клас и ІІІ клас – 5 ученика /1 ученик + 4 ученика/ - 1 слята паралелка  
ІІ и ІV клас – 5 ученика /3 ученика + 2 ученика/ - 1 слята паралелка 
V клас и VІІ клас  – 9 ученика /6 ученика + 3 ученика/ - 1 слята паралелка  
VІ клас – 7 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

 
ОУ „Иван Вазов” – с. Триград 

 
І клас и ІІ клас – 4 ученика /2 ученика +2 ученика/ - 1 слята паралелка 
ІІІ клас и ІV клас – 4 ученика /2 ученика +2 ученика/ - 1 слята паралелка 

            V клас – 2 ученика – самостоятелна паралелка 
    

ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково 
 

ІІІ клас и ІV клас – 3 ученика /2 ученика + 1 ученик/ – 1 слята паралелка 
V клас и VІ клас – 5 ученика /3 ученика + 2 ученика/ – 1 слята паралелка 
VІІ клас – 3  ученика  – 1 самостоятелна паралелка 

 
ІІ. Утвърждава дофинансиране на общинските училища за  утвърдените 

маломерни паралелки за учебната 2020/2021 година при единни разходни 

стандарти – 1 869 лева /хиляда осемстотин шестдесет и девет лева/ за 

неспециализираните училища; и при единен разходен стандарт (ЕРС) за 

специалности:  

- „Автоматизация на непрекъснатите производства” – 2148 лв. ;  

- „Хранително-вкусовата промишленост“ – 2 493 лв. ;  

-  „Компютърна техника и технологии“ – 2 496 лв. ;  

-  „Организация на хотелиерството“ – 2 273 лв.;  

-  „Икономика и мениджмънт“ – 1 850 лв.  

 
 

№ 
 
 

Училище 
 
 

Общ размер на необходимите средства 
/лв./ за дофинансиране на 

неспециализираните училища и ПГЕ 
„А.С.Попов” за учебната 

 2020/2021 година 
  

1 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” –  
гр. Девин, кв. Настан 42 987,00 

2 ОУ „Гео Милев” - с. Грохотно 13 083,00 

3 ОУ „Пейо Яворов” - с. Гьоврен 8 971,20 
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4 ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин 12 668,00 

Всичко: 77 709,20 
 
 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 27.08.2020 г., Протокол № 10, т. 4, ДЗО – 124/25.08.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. - 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 № 120 

от 27.08.2020 г. 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от 

Европейския съюз на Община Девин към 31.12.2019 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5 от 

Закона за публични финанси и чл. 44 от Наредба за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Девин за 2019 

година както следва: 

 

1.1 ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

 1.1.1 ПРИХОДИ    -  7 973 199 лева 

 1.1.2 РАЗХОДИ    -  6 934 330 лева 

 

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

 1.2.1 ПРИХОДИ    -   11 653 223 лева 

 1.2.2 РАЗХОДИ    -     7 391 900 лева 

 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ 

ПРИХОДИ 

1.3.1 РАЗХОДИ    -            436 846 лева 

 

По дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1. 

2. Приема отчета за извършените капиталови разходи към 31.12.2019 г., 

съгласно Приложение № 14. 

3. Приема отчети за касовото изпълнение на сметките за средствата от 

Европейския съюз (ЕС) към 31.12.2019 г. 

- Отчет за сметките за средствата от ЕС, администрирани от (НФ) – код 98 

(KSF) – Приложение № 2. 
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- Отчет за сметките за средствата от ЕС, администрирани от Разплащателна 

агенция към Държавен фонд „Земеделие” – код 42 (РА) – Приложение № 3. 

- Отчет за сметките за други средства от ЕС – код 96 (DES) – Приложение № 4. 

- Отчет за средствата по други международни програми – код 97 (DMP) – 

Приложение № 5. 

4. Приема отчета за чуждите средства – код 33 – Приложение № 6. 

5. Приема отчета за изпълнение на ОП „Благоустройство и комунално 

стопанство – Девин” – гр. Девин към 31.12.2019 г. – Приложение № 22. 

6. Приема отчета за разплатените просрочени задължения през 2019 г., 

съгласно приетия график от Общински съвет – Девин - Приложение № 7. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 27.08.2020 г., Протокол № 10, т. 5, ДЗО – 119/10.08.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. - 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 № 121 

от 27.08.2020 г. 

 

Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община 

Девин за 2019 година 

 

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

и местната администрация и чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2019 

година, съгласно Приложение № 14. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 27.08.2020 г., Протокол № 10, т. 6, ДЗО – 118/10.08.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. - 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 № 122 

от 27.08.2020 г. 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от 

Европейския съюз за първото шестмесечие на 2020 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 2 от 

Закона за публични финанси и чл. 46, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на община Девин за 

първото шестмесечие на 2020 година, както следва: 

1.1  ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

1.1.1 ПРИХОДИ    - 5 294 268 лева 

1.1.2 РАЗХОДИ    - 3 719 390 лева 

По дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1.1.  

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

1.2.1 ПРИХОДИ    - 5 879 548 лева 

1.2.2 РАЗХОДИ    - 2 420 858 лева 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ 

ПРИХОДИ 

1.3.1 РАЗХОДИ    - 57 411 лева 

По дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1.  

2. Приема отчети за касовото изпълнение на сметките за средствата от 

Европейския съюз (ЕС) за първото шестмесечие на 2020 г. 

- Отчет за сметките за средствата от ЕС, администрирани от (НФ) – код 98 

(KSF) – Приложение № 2. 

- Отчет за сметките за средствата от ЕС, администрирани от Разплащателна 

агенция към Държавен фонд „Земеделие” – код 42 (РА) – Приложение № 3. 

- Отчет за сметките за други средства от ЕС – код 96 (DES) – Приложение № 4. 

- Отчет за средствата по други международни програми – код 97 (DMP) – 

Приложение № 5. 

3. Приема отчета за чуждите средства – код 33 – Приложение № 6. 



2 
 

4. Приема отчета за капиталовите разходи за 2020 г. по обекти, видове разходи 

и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14. 

5. Приема отчета на ОП „БКС-Девин” гр. Девин за първото шестмесечие на 

2020г.  

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 27.08.2020 г., Протокол № 10, т. 7, ДЗО – 120/10.08.2020 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. - председател на Общински съвет – Девин 
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