
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 137 

от 31.08.2016 г. 

 

Изменение на т. І от Решение № 103 от 27.06.2016 г. и даване на 

съгласие за директно възлагане на автобусен превоз по линията Девин-

Беден от общинската транспортна схема за обществен превоз на пътници на 

община Девин 

 

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

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

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

обществени превози на пътници с автобуси, както и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП 

 

ОБЩИНСКИТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

Изменя т. І от свое решение № 103 от 27.06.2016 г. като линия Девин-

Беден-Брезе с часове на тръгване от гр. Девин 18.00 ч., пристигане в Беден-18.30 

ч., тръгване от с. Беден 18.40 ч. и пристигане в Брезе-обратна връзка тръгване от с. 

Брезе 6.00 ч., пристигане в Беден 6.20 ч., тръгване от Беден 6.30 ч. и пристигане в 

Девин се заменя с автобусна линия, невключена в пакет Девин-Беден, изпълнявана 

ежедневно с часове на тръгване от Девин 18.00 и от Беден 06.30 ч. и дава съгласие 

за провеждане на процедура по директно възлагане на автобусните превози по 

същата при следните условия: 

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

се уеднакви със сроковете на договорите с останалите превозвачи, спечелили 

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

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

реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси при директното възлагане могат да  участват 

физически и  юридически лица, регистрирани като търговци, както и техни 

обединения, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на 

територията на Република България или лиценз на Общността и други документи, 

които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови 

нормативни актове.  

3.С настоящото решение Общинският съвет възлага изпълнението на своите 

функции относно подготовката, провеждането и избора на изпълнител по 
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процедурата  на Кмета на Община  Девин, като го упълномощава да предприеме, 

извърши и приеме всички правни и фактически действия по провеждането й.  

4.Възлага на Кмета на Община Девин в рамките на предоставените му от 

нормативните актове правомощия да сключи договор за изпълнение на автобусна 

линия от общинската транспортна схема, невключена в пакет Девин-Беден, 

изпълнявана ежедневно с часове на тръгване от Девин 18.00 и от Беден 06.30 ч. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.08.2016 г., Протокол № 11, т.1, ДЗО-136/22.07.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 138 

от 31.08.2016 г. 

Формиране на паралелки под норматива на Наредба №7/29.12.2000 год.  

през 2016/2017 учебна година в СОУ „Христо Ботев” – гр. Девин 

 

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.11, ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите 

на училищата, детските градини и обслужващите звена,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Съгласно чл.11, ал.1,т.2 и ал.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН, 

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

учениците не по-малко от 10 за учебната 2016/2017 в СОУ „Христо Ботев” – гр. 

Девин, както следва: 

 
СУ ”Христо Ботев” - гр. Девин 

 
1. І клас – 55 ученика, разпределени в 3 паралелки 

     І „а”  - 19 ученика, І „б” - 19 ученика, І „в” - 18 ученика 

2. ІХ „а” клас - самостоятелна паралелка – 17 ученика 

3. ХІ „б” клас - самостоятелна паралелка – 15 ученика 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.08.2016 г., Протокол № 11, т.2, ДЗО-137/25.07.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 139 

от 31.08.2016 г. 

Формиране на паралелки под норматива на Наредба №7/29.12.2000 год.  

през 2016/2017 учебна година в Община Девин 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.11, ал.2-6, чл.11а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на 

МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата 

в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1.Съгласно чл.11, ал.1,т.2 и т.3 и ал.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН, 

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

учениците не по-малко от 10 за учебната 2016/2017 по училища, както следва: 

 

1.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Девин, кв. Настан 

 

1.1.1. ІІ клас и ІІІ клас – слята паралелка – 11 ученика /8+3/ 

1.1.2. ІV клас – самостоятелна паралелка – 10 ученика  

1.1.3. V клас + VIІ клас – 10 ученика /4+6/ 

 
1.2. ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно 

 
 

1.2.1  I клас–самостоятелна паралелка– 13 ученика  

1.2.2 VІІ клас и VІІІ клас – слята  паралелка – 11 ученика /5+6/ 

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

 
 

 1.3.1. V клас и VII клас – слята паралелка – 15 ученика /4+11/ 

   1.3.2. VІ клас и VІІІ клас – слята паралелка – 16 ученика /8+8/ 

 

 
2. Съгласно чл.11а, ал.1 и ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН, 

възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред Началника на 

Регионалния инспекторат по образованието – гр. Смолян, за даване на 



разрешение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученика, по училища 

както следва: 

 
2.1.   ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Девин, кв. Настан 

 
   2.1.1. I клас  – самостоятелна  паралелка – 8 ученика  

2.1.2. VІ клас  - самостоятелна паралелка – 7 ученика  

2.1.3. VІІІ клас  – самостоятелна паралелка – 9 ученика  

 
2.2. ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно 

 
2.2.1. V клас и VI клас – слята паралелка – 9 ученика /7+2/ 

 
2.3. ОУ „Иван Вазов” – с. Триград 

 
2.3.1. І клас  и ІV клас – слята паралелка – 6 ученика /3+3/ 

2.3.2. V клас  и VІІ клас – слята паралелка – 5 ученика /2+3/ 

2.3.3. VІІ клас – самостоятелна паралелка – 7 ученика 

 
2.4.   ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково 

 
2.4.1. I клас и IІ клас – слята паралелка – 6 ученика /3+3/ 

2.4.2. ІІІ клас и ІV клас – слята паралелка – 8 ученика /4+4/ 

2.4.3. V клас и VІ клас – слята паралелка – 9 ученика /6+3/ 

2.4.4. VIІ клас  и VІІІ клас – слята паралелка - 5 ученика/1+4/ 

 
2.5. ОУ „Отец Паисий” – с.Селча 

 

2.5.1. ПГ и I клас – слята паралелка – 4 ученика /3+1/ 

2.5.2. ІІІ клас – самостоятелна паралелка – 5 ученика 

2.5.3. V клас и VІ клас – слята паралелка – 2 ученика /1+1/ 

2.5.4. VІІ и VIII клас – слята  паралелка – 7 ученика /4+3/ 

 
2.6. ОУ „Димитър Благоев” – с. Осиково 

 
2.6.1. ПГ /5 и 6 годишни/ – сборна група – 9 деца /5+4/ 

2.6.2. ІІ клас и ІV клас–слята паралелка–3 ученика /1+2/ 

2.6.3.VІ клас  - самостоятелна паралелка – 4 ученика  

2.6.4.VІІ клас и VІІІ клас - слята паралелка – 4 ученика /2+2/ 

 

3.Утвърждава дофинансиране на основните училища за утвърдените 

маломерни паралелки за учебната 2016/2017 година при единен разходен стандарт  

1720 лева /хиляда седемстотин и двадесет лева/ както следва: 
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№ Училище 

Общ размер на необходимите 
средства за дофинансиране на 
основни училища за 2016/2017 
учебна година  

1 
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" –  
гр. Девин, кв. Настан 20640 лв. 

2 ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно 12040 лв. 

3 ОУ "Пейо Яворов" - с. Гьоврен 3440 лв. 

Всичко: 36120 лв. 

  

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.08.2016 г., Протокол № 11, т.3, ДЗО-149/16.08.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 140 

от 31.08.2016 г. 

 

Одобряване на командировъчни разходи на кмета на община Девин 

и на председателя на Общински съвет за периода от 01.01.2016 г. до  

30. 06.2016 г. 

 

 На основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА  и  чл.8, ал.4 от Наредбата 

за командировките в страната 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява  разходите  за  командировки на кмета на община Девин и на 

председателя  на Общински съвет за периода от 01.01.2016 г. до 30. 06.2016 г., 

съгласно  Приложение №1 и №2. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.08.2016 г., Протокол № 11, т.5, ДЗО-140/08.08.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 141 

от 31.08.2016 г. 

 

Предоставяне от ОПФ имот с проектен идентификатор № 

20465.99.86, по § 27, ал. 2 т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби 

към ЗСПЗЗ. 

 

На основание  чл.21, ал.1,т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и §27, 

ал2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗСПЗЗ. 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие поземлен имот с проектен идентификатор № 20465.99.86, 

/образуван от идентификатор № 20465.99.69/, с площ 0,967 кв.м. начин на трайно 

ползване пасище десета категория местността „Катранище”, да бъде предоставен на 

Общинска служба по земеделие – Девин за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост по приложената скица проект № 15-342043-

14/14.07.2016 г. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.08.2016 г., Протокол № 11, т.6, ДЗО-141/09.08.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 142 

от 31.08.2016 г. 

 

Избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” 

Грохотно 

 

 На основание  чл.42, ал.4 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Избира за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” Грохотно 

считано от 10.08.2016 г. Илми Сали Къртъл – старши специалист кметство Грохотно. 

2.За времето до избирането и полагането на клетва на новия кмет на 

с.Грохотно, на временно изпълняващия длъжността да се начислява съответното 

основно възнаграждение на кмета на кметство. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.08.2016 г., Протокол № 11, т.7, ДЗО-142/10.08.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 143 

от 31.08.2016 г. 

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

символиката и отличията на Община Девин 

 

 На основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката  

отличията на Община Девин - съгласно Приложение №1. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.08.2016 г., Протокол № 11, т.8, ДЗО-143/11.08.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Приложение към Решение №143 от 31.08.2016 г. 
 
 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА 
И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН 

 
Приета с решение №96 по протокол № 13 от 25.07.2008 г. 

 на Общински съвет Девин 
 

      §.1. В Глава първа се правят следните изменения и допълнения: 

1. Чл.2 се изменя и допълва така: 

- „ т.3. се изменя със следния текст „ Химн на Община Девин” 

- „ т.4. се изменя със следния текст „ Девиз на Община Девин” 

- „ т.5. ( нова) със следния текст „ Ден на град Девин” 

      §.2. В Глава втора се прави следното изменение и допълнение: 

1. Добавя се нов чл.16а със следния текст: 

„ чл.16а. (1) Химн на Община Девин е песента „ Молитва за Девин” , по текст 

на Емил Енчев и музика на Асен Масларски” 

„ (2) Химнът се изпълнява при вдигането на Знамето на Община Девин и при 

следните случаи: 

1. Официални празници и празника на град Девин. 

2. Чествания на годишнини от събития с важна роля в историята на община 

Девин. 

3. Връчване на награди в тържествена обстановка. 

„ (3) При тържествено изпълнение на химна на град Девин гражданите са 

длъжни да го изслушат с уважение и ставане на крака.” 

Мотиви:  Общинския съвет с решение № 96 от 25.07.2008 г. е приел 

Наредба за символиката и отличията на Община Девин във връзка с чл.16 от ЗМСМА.         

С Решение № 131 по протокол № 9 от 29.07.2016г. е утвърден Химн на Община 

Девин вследствие на което е нужна и промяна в горецитираната наредба. 

 

Основание: чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове 

 Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за нормативните актове, наредбата  е 

нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или 

подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Съгласно разпоредбата на 

чл.10, ал.2 от ЗНА, обществени отношения, които спадат към област, за която има 

издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с 

отделен акт от същата степен. Поради това следва да се приемат промени в сега 

действащата наредба,  а не да се приема изцяло нов такъв акт.  Проекта на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община 

Девин приета на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.16 от ЗМСМА следва да се 

публикува на интернет страницата на община Девин. Заинтересуваните лица имат 

право в 14- дневен срок да депозират в деловодството на Общински съвет Девин 

предложения и становища по Проекта за Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за символиката и отличията на Община Девин. 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 144 

от 31.08.2016 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 № BG05M9OP001-2.004 – 

0034 – С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент 

BG05M9OP001-2.004-0034 „Услуги за ранно детско развитие”, проект 

„Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2, във връзка с  чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

11.. 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 до 54 342,40 лв. (петдесет и четири хиляди триста 

четиридесет и два лева и четиридесет стотинки) за обезпечаване на авансово 

плащане по Административен договор №BG05M9OP001-2.004–0034–С01 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на 

конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004-0034 „Услуги за ранно детско 

развитие”, проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”. 

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

действия по изпълнение на точка 1 от решението. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.08.2016 г., Протокол № 11, т.9, ДЗО-148/16.08.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
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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 № 145 

от 31.08.2016 г. 

 

Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – 

изключителна държавна собственост - находище Беденски бани, община 

Девин, област Смолян 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.52, 

ал.1, т.3 от ЗВ и т.6.3 от Решение № 40/07.02.2011г, с което МОСВ предоставя на 

Община Девин безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години 

находище Беденски бани 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална 

вода от находище Беденски бани, Сондаж № 4 – м. Беденски бани, община Девин, 

област Смолян на „Гостул” ООД с годишен обем – до  6042.4 куб.м  за срок от 10 

/десет/ години от датата на влизане в сила на разрешителното. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.08.2016 г., Протокол № 11, т.10, ДЗО-138/03.08.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 146 

от 31.08.2016 г. 

 

Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – 

изключителна държавна собственост - находище Беденски бани, община 

Девин, област Смолян 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.52, 

ал.1, т.3 от ЗВ и т.6.3 от Решение № 40/07.02.2011г., с което МОСВ предоставя на 

Община Девин безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години 

находище Беденски бани 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална 

вода от находище Беденски бани, Шахтов кладенец – м.Беденски бани, община 

Девин, област Смолян на „ЗГП” ООД с годишен обем – до  14 000 куб.м  за срок от 

10 /десет/ години от датата на влизане в сила на разрешителното. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.08.2016 г., Протокол № 11, т.11, ДЗО-150/17.08.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 147 

от 31.08.2016 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.3  

от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община 

Девин 

ОБЩИНСКИТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

1.Отпуска еднократна финансова помощ на Георги Венков Димитров от гр. 

Девин състезател по стрийт фитнес за участие в национални и международни 

състезания сумата от 1000 лв. ( хиляда лева). 

2.Отпуска еднократна финансова помощ на Стелияна Аделинова Брезалиева 

от  гр.Девин състезател по шахмат за участие в национални и международни 

състезания сумата от 1000 лв. ( хиляда лева). 

3.Средствата  да бъдат за сметка дейност 122, параграф 42-14 „Обезщетения  

и помощи по решение на Общински съвет” 

  

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.08.2016 г., Протокол № 11, т.12, ДЗО-151/18.08.2016 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 
Председател на Общински съвет – Девин 
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