
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 
РЕШЕНИЕ № 91 

от 13.06.2022 г. 

 
Върнато за ново обсъждане Решение № 72 от 18.05.2022 г. по Протокол № 5 

на Общински съвет гр. Девин 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Потвърждава Решение № 72 на Общински съвет - Девин по Протокол № 5 от 

18.05.2022 г.  

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено на 

13.06.2022 г., Протокол № 7, т. 1, ДЗО – 100/09.06.2022 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 № 92 

от 13.06.2022 г. 

 
Върнато за ново обсъждане Решение № 73 от 18.05.2022 г. по Протокол № 5 

на Общински съвет гр. Девин 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Потвърждава Решение № 73 на Общински съвет - Девин по Протокол № 5 от 

18.05.2022 г.  

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено на 

13.06.2022 г., Протокол № 7, т. 2, ДЗО – 101/09.06.2022 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 № 93 

от 13.06.2022 г. 

 
Отпускане на еднократна финансова помощ 

 

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

1 и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на 

жители на Община Девин, чл. 60 от АПК, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Емил Руменов Узунски от с. 

Триград, община Девин чрез лицето Невена Антимова Узунска за спешна медицинска 

помощ сумата от 1 000,00 /хиляда/ лева. 

2. Средствата да бъдат за сметка на дейност 123, параграф 42-14 

„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” 

3. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички необходими правни 

действия по изпълнение на решението. 

4. Допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл. 60 от 

АПК. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено на 

13.06.2022 г., Протокол № 7, т. 3, ДЗО – 104/10.06.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

  

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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