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РЕШЕНИЕ № 188 

от 15.12.2021 г. 

 

Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за публични финанси, във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 3 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. Актуализира бюджета на община Девин за 2021 година, приет с Решение № 

39 от 09.03.2021 г. на Общински съвет - Девин, както следва: 

 Точка 4.2 се изменя така: 

 Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 18 000 лв. в 

т.ч. 

 4.2.1 за еднократна финансова помощ – 13 500 лв. 

 4.2.2 за финансова помощ за семейства и двойки с репродуктивни проблеми – 

0 лв. 

4.2.3. за еднократна помощ по решение на комисията, назначена със заповед 

на кмета, в размер до 200 лева – 4 500 лв. 

2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 

1, предложение 1 от АПК. 

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите и да се 

осигурят средства за възстановяване на част от щетите, нанесени от проливните 

дъждове на засегнатите домакинства. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 15.12.2021 г., Протокол № 13, т. 1, ДЗО – 207/14.12.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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РЕШЕНИЕ № 189 

от 15.12.2021 г. 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка с бедственото 

положение на територията на Община Девин 

 

На основание чл. 21, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 

8, т. 1 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на 

община Девин, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Отпуска еднократна финансова помощ на:  

1. Слави Борисов Борисов с адрес: гр. Девин, ул. „Георги Димитров” № 17 за 

възстановяване на жилището за обитаване след възникнала ситуация - наводнение в 

размер на 2 000 лв. (словом: две хиляди лева).  

2. Елза Руменова Гогушева с адрес: с. Триград, община Девин за 

възстановяване на жилището за обитаване след възникнала ситуация - наводнение в 

размер на 2 000 лв. (словом: две хиляди лева).  

3. Стефан Здравков Корчев с адрес: гр. Девин, ул. „Георги Димитров” № 15 за 

възстановяване на жилището за обитаване след възникнала ситуация - наводнение в 

размер 500,00 лв. (словом: петстотин лева). 

4. Детелина Хаджийска с адрес: с. Триград, община Девин за възстановяване 

на жилището за обитаване след възникнала ситуация - наводнение в размер на 800 

лв. (словом: осемстотин лева).  

5. Надежда Атанасова /наследница/ с адрес: с. Триград, община Девин за 

възстановяване на жилището за обитаване след възникнала ситуация - наводнение в 

размер на 300 лв. (словом: триста лева).  

II. Средствата да бъдат взети от предвидените в дейност 122 „Общинска 

администрация” и дейност 123 „Общински съвет” в §42-14 „Обезщетения и помощи по 

решение на Общински съвет”.  
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III. Възлага на Кмета на общината да извърши всички правни действия по 

изпълнение на решението. 

 

IV. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 

1, предложение 1 от АПК. 

 

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите и да се 

осигурят средства за възстановяване на част от щетите, нанесени от проливните 

дъждове на засегнатите домакинства. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено на 

15.12.2021 г., Протокол № 13, т. 2, ДЗО – 210/14.12.2021 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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