
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 153 

от 01.10.2019 г. 

 

Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община Девин във 

връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 

октомври 2019 г. 

 

На основание чл. 42, ал. 6, изр. второ, и ал. 8, чл. 21, ал. 1, т. 5, и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 

Решение № 42-2109 МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Девин 

за регистриране на кандидат за кмет на община, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Избира временно изпълняващ длъжността кмет на община Девин – 

Владимир Мичев Солаков, заместник-кмет на община Девин, за периода от края на 

мандата – 25.10.2019 г., до полагане на клетва на новоизбрания кмет. 

 

2. За времето на изпълнение на длъжността по т. 1 на временно 

изпълняващия длъжността кмет на община Девин да се начислява съответното 

основно възнаграждение на кмета на общината. 

 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 01.10.2019 г., Протокол № 16, т. 1, ДЗО - 161/25.09.2019 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 № 154 

от 01.10.2019 г. 

 

Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в кметствата 

на община Девин във връзка с предстоящите избори за общински съветници 

и кметове на 27 октомври 2019 г. 

 

На основание чл. 42, ал. 8, чл. 21, ал. 1, т. 5, и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 43-2109 МИ от 

24.09.2019 г. и Решение № 51-2109 МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна 

комисия – Девин за регистриране на кандидати за кметове на кметства в община 

Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Избира временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, за периода от 

края на мандата – 25.10.2019 г., до полагане на клетва на новоизбрания кмет на 

кметство, както следва: 

 

1. за кметство Грохотно – Илми Сали Къртъл, старши специалист в кметство 

Грохотно. 

2. за кметство Гьоврен – Венера Ефтимова Коджова, старши специалист в 

кметство Гьоврен. 

3. за кметство Лясково – Румяна Миткова Балабозова, специалист в кметство 

Лясково. 

4. за кметство Осиково – Георги Каменов Бодуров, старши специалист в 

кметство Осиково. 

5. за кметство Селча – Невена Антимова Будакова, старши специалист в 

кметство Селча. 

6. за кметство Триград – Захарина Олегова Бачкова, специалист в кметство 

Триград. 
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II. За времето на изпълнение на длъжностите по т. I. на временно 

изпълняващите длъжността кмет на кметство да се начислява съответното основно 

възнаграждение на кмета на кметството. 

 

Решението е прието на извънредно заседание на общински съвет проведено 

на 01.10.2019 г., Протокол № 16, т. 2, ДЗО - 162/25.09.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 


	РЕШЕНИЕ 153 ot 01.10.2019 г
	РЕШЕНИЕ 154 ot 01.10.2019 г

