
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

ПРОТОКОЛ 

№ 14 от 19.11.2020 година 
 

От извънредно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на 

19.11.2020 година /четвъртък/ от 17:30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 13, 

съгласно подписан присъствен лист. 

 

От Общинска администрация: 

Николай Юруков – Зам.кмет на община 

 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-жа Наташа Василева –

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г-жа Василева: – Уважаеми колеги, общински съветници, Уважаеми г-н 

Юруков, добре дошли на днешното извънредно заседание на общински съвет.  

На настоящето заседание има наличие на кворум от 17, присъстват 13 

общински съветници. Откривам днешното заседание на Общинския съвет, свикано 

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА. Колеги, 

има заповед  № РД - 09 - 547 от 16.11.2020 г. за заместване  на кмета – Здраво 

Иванов от Николай Юруков – зам. кмет на общината. 

 

Колеги, разполагате с Дневния ред, ако някой желае да вземе отношение 

имате думата. Виждам, че няма и затова предлагам, процедура за прекратяване 

на разискванията по ДР, който е съгласен, моля да гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 13. 

 

Г-жа Василева: - Зачита проекта за Дневен ред на днешното извънредно 

заседание на Общински съвет. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 164  от 18.11.2020 г. относно: 

Трансформи-ране от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.87 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2020 г. в трансфер за други целеви 

разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински 

пътища и на улична мрежа и даване на съгласие, кметът на община Девин да 

направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства 

 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за ДР, моля да гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 164  от 18.11.2020 г. относно: 

Трансформи-ране от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.87 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2020 г. в трансфер за други целеви 

разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински 

пътища и на улична мрежа и даване на съгласие, кметът на община Девин да 

направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства 

 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

Г-н Юруков: – Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Юруков. Колеги, имате думата за 

разисквания по ДЗ, ако имате въпроси, питания. Виждам, че няма.  

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 153 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, във връзка чл. 87 от ЗДБРБ за 

2020 г.,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Възлага на Кмета на община Девин да направи предложение до Министъра 

на финансите за трансформиране на средства в размер на 8 895 лв. от целевата 

субсидия за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2020 година, в целеви 

трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища и 

улична мрежа, съгласно Приложение №12 „Справка по чл.87 от ЗДБРБ за 2020 г., за 

трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи” 

2. Допуска предварително изпълнение, на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. Зачитам. 

Ангел Асенов Ликов – „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова –„ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

13 - ЗА,  0 - ПРОТИВ,  0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 
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Г-жа Василева: – Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред, 

закривам днешното заседание на общински съвет. Благодаря ви за участието и 

хубава вечер. 

 
 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

Изготвил: 

Людмила Глухова  /Дата: 19.11.2020 г./ 

Главен специалист К ОбС - Девин  
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