
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

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

РЕШЕНИЕ № 52

от 20.04.2018 г.

Предвиждане на средства по бюджета на Община Девин за 2018 г.

във връзка с произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Беден,

насрочен на 20 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал.

2 от Закона за публични финанси, чл. 37, ал. 2 от Наредбата 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, чл.

464, т. 11 от Изборния кодекс и насрочения с Указ №69 от 7 март 2018 г. на

Президента на Република България (Обн., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.) частичен

избор за кмет на кметство Беден, Община Девин, Област Смолян, на 20 май 2018 г.,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

Актуализира бюджета на Община Девин за 2018 г. и дава съгласие сума в

размер на 20 100 (двадесет хиляди и сто) лева от предвидените средства в дейност

998 – „Резерв” – „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” да бъде

прехвърлена в дейност 117 „Държавни и общински служби и дейност по изборите –

дофинансиране на делегирани от  държавата дейности” по следните параграфи:

Параграф Наименование на параграфа Сума

01-01 Заплати и възнаграждение на персонал, нает по

трудови правоотношения

1 173,00

01-02 Заплати и възнаграждение на персонал, нает по

служебни правоотношения

1 097,00

02-02 Други възнаграждения и плащания на персонал по

извънтрудови правоотношения

11 614,00

05-51 Задължителни осигурителни вноски от работодатели за

ДОО

3 030,00

05–60 Задължителни осигурителни вноски от работодатели за

ЗОВ

1 073,00

05-80 Задължителни осигурителни вноски от работодатели за 318,00



2

ДЗПО

10-15 Издръжка - материали 120,00

10-16 Вода, гориво и енергия 560,00

10–20 Разходи за външни услуги 815,00

10-51 Командировки в страната 300,00

Общо: 20 100,00

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на

20.04.2018 г., Протокол №5, т. 1, ДЗО - 62/16.04.2018 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 № 53

от 20.04.2018 г.

Отчет за  изпълнение на Годишна план – програма за развитие на

социални услуги в Община Девин през 2017 г. и приемане на Годишна план

– програма за развитие на социални услуги за 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от

Закона за социално подпомагане и чл. 36 „б”, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за

прилагане на Закона за социално подпомагане,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Отчет за изпълнение на Годишна план - програма за развитие на

социални услуги в Община Девин през 2017 г.

2. Приема Годишна план – програма за развитие на социални услуги за 2019г.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на

20.04.2018 г., Протокол №5, т. 2, ДЗО - 60/13.04.2018 г. от дневния ред и е

подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

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

РЕШЕНИЕ № 54

от 20.04.2018 г.

Върнато за ново обсъждане Решение №39 от 29.03.2018 г. по

Протокол №4 на Общински съвет – Девин

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.Отменя Решение №39 от 29.03.2018 г. на Общински съвет – Девин.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на

20.04.2018 г., Протокол №5, т. 3, ДЗО - 65/18.04.2018 г. от дневния ред и е

подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

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

РЕШЕНИЕ № 55

от 20.04.2018 г.

Върнато за ново обсъждане Решение №41 от 29.03.2018 г. по

Протокол №4 на Общински съвет – Девин

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.Отменя Решение №41 от 29.03.2018 г. на Общински съвет – Девин.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на

20.04.2018 г., Протокол №5, т. 4, ДЗО - 66/18.04.2018 г. от дневния ред и е

подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

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

РЕШЕНИЕ № 56

от 20.04.2018 г.

Върнато за ново обсъждане Решение №49 от 29.03.2018 г. по

Протокол №4 на Общински съвет – Девин

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.Отменя Решение №49 от 29.03.2018 г. на Общински съвет – Девин.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на

20.04.2018 г., Протокол №5, т. 5, ДЗО - 67/18.04.2018 г. от дневния ред и е

подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

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

РЕШЕНИЕ № 57

от 20.04.2018 г.

Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински

съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска

администрация.

На основание чл. 21, ал. 3, от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл.

11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –

Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на

20.04.2018 г., Протокол №5, т. 6, ДЗО - 69/18.04.2018 г. от дневния ред и е

подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин


	РЕШЕНИЕ 20.04.2018г. - 52.pdf
	РЕШЕНИЕ 20.04.2018г. - 53.pdf
	РЕШЕНИЕ 20.04.2018г. - 54.pdf
	РЕШЕНИЕ 20.04.2018г. - 55.pdf
	РЕШЕНИЕ 20.04.2018г. - 56.pdf
	РЕШЕНИЕ 20.04.2018г. - 57.pdf

