
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

ПРОТОКОЛ 

№ 5 от 18.05.2022 година 
 

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

18.05.2022 година /сряда/ от 17:30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 14, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов – Кмет на Община Девин 

 

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 

Иванов, часът е 17:30 добър ден и добре дошли на днешното извънредно заседание 

на общински съвет. На настоящето заседание има наличие на кворум от 17, 

присъстват 14 общински съветници, отсъстват двама по уважителни причини. 

Откривам днешното заседание на Общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 

4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА.  

 

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

заседание на Общински съвет. 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 83 от 11.05.2022 г. относно: Определяне 

на представител на Община Девин в областната комисия за изработване на областна 

здравна карта. 
Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 86 от 16.05.2022 г. относно: Определяне 

на представител на Община Девин в областната комисия за изработване на областна 

аптечна карта. 
Докладва: Кмет на Община Девин 

 



Протокол № 5 от 18.05.2022 г. 
 

Г-жа Василева:– Колеги, който е съгласен с така предложения проект за ДР, 

моля да гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 83 от 11.05.2022 г. относно: Определяне 

на представител на Община Девин в областната комисия за изработване на областна 

здравна карта. 
Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

разглеждане и гласуване.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Иванов. Колеги, имате думата. Виждам, 

че няма и затова предлагам, процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен моля да гласува:  

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 72 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните 

заведения, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Oпределя за представител на Община Девин в областната комисия за 

изработване на областна здравна карта Наташа Владимирова Василева – председател 

на Общински съвет – Девин. 

2. Възлага на кмета на община Девин да издаде заповед в изпълнение на точка 

1 от настоящото решение. 

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

1, предложение 2 от АПК.  

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, поради факта, че следва да се защитят особено важни 

държавни или обществени интереси, изразяващи се в това, че при не изпращане на 
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решението на общинския съвет в указания от Министерство на здравеопазването срок 

в състава на областната комисия за изработване на здравна карта няма да има 

включен представител на Община Девин. 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 86 от 16.05.2022 г. относно: Определяне 

на представител на Община Девин в областната комисия за изработване на областна 

аптечна карта. 
Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

разглеждане и гласуване.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Иванов. Колеги имате думата 

относно докладната записка. Виждам, че няма и затова предлагам, процедура 

за прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува:  

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 73 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 227б, ал. 3 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Oпределя за представител на Община Девин в областната комисия за 

изработване на областна аптечна карта Наташа Владимирова Василева – председател 

на Общински съвет – Девин. 

2. Възлага на кмета на община Девин да издаде заповед в изпълнение на точка 

1 от настоящото решение. 
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3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 

1, предложение 2 от АПК.  

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, поради факта, че следва да се защитят особено важни 

държавни или обществени интереси, изразяващи се в това, че при не изпращане на 

решението на общинския съвет в указания от Министерство на здравеопазването срок 

в състава на областната комисия за изработване на аптечна карта няма да има 

включен представител на Община Девин. 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

14. Приема се. 

 

Г-жа Василева:– Уважаеми колеги поради изчерпване на дневния ред, 

закривам днешното извънредно заседание на общински съвет. Благодаря ви за 

участието и хубава вечер. 

 
 
 
НАТАША ВАСИЛЕВА 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова  /Дата:……………………../ 
Младши експерт  


