
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

ПРОТОКОЛ 

№ 16 от 01.10.2019 година 
 

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

01.10.2019 година /вторник/ от 16:45 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 9, 

съгласно подписан присъствен лист. 

 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-н Руси Чаушев –председател 

на Общински съвет – Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Уважаеми колеги общински съветници, добре дошли на 

днешното извънредно заседание на общински съвет.  

На настоящето заседание има наличие на кворум от 17, присъстват 9 

общински съветници. Пред вас е раздаден Дневния ред. Той се състои от две точки. 

Откривам извънредно заседание на Общинския съвет, свикано на основание чл. 23, 

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

Надявам се че всички сте се запознали с ДР. Имате думата за мнения 

и предложения по ДР. Ако, няма предлагам да прекратим с разискванията по ДР, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 9 

 

Г-н Чаушев:- Зачита проекта за Дневен ред на днешното заседание на 

Общински съвет. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 161 от 25.09.2019 г. относно: Избор на 

временно изпълняващ длъжността кмет на община Девин във връзка с предстоящите 

избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 162 от 25.09.2019 г. относно: Избор на 

временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в кметствата на община Девин 
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във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 

2019 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

Г-н Чаушев:– Колеги, който е съгласен с така предложения проект за ДР, 

моля да гласува: 

 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 9. Приема се. 

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 161 от 25.09.2019 г. относно: Избор на 

временно изпълняващ длъжността кмет на община Девин във връзка с предстоящите 

избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

Г-н Чаушев:– Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея.  

Искам само да вмъкна и да се знае, че избора на временно 

изпълняващ длъжността кмет на община Девин касае периода от края на мандата – 

25.10.2019 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет на община Девин. В 

момента в които настоящия кмет е регистриран за кандидат кмет на община Девин в 

предстоящите избори, той е в отпуск и с заповед е заместван от заместник кмета на 

общината. Г-жо Станчева, вие, ако имате нещо да допълните по ДЗ. 

 

Г-жа Станчева:– Уважаеми г-н Председател, Уважаеми дами и господа 

общински съветници при така създалата се ситуация в период на избори трябва да 

се вземе такова решение и както председателя обясни и в предлагането на тази ДЗ 

се има предвид както становището на Централната избирателна комисия, така и 

едно становище на член на Народното събрание от Комисията по регионална 

политика благоустройство и местно самоуправление и това са законовите 

постановки, които касаят избора на временно изпълняващ кмет на общината. 

 

Г-н Чаушев:– Благодаря г-жо Станчева. Колеги вие, ако имате нещо по 

темата. Ако, няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 153 

 

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. 

 

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

гласува: 

 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 9. Приема се. 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 162 от 25.09.2019 г. относно: 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. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

разглеждане и гласуване. 

Уважаеми колеги давам думата за мнения, предложения и питания по 

ДЗ, тя е идентична с предишната. Ако, няма, предлагам да прекратим с 

разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 154 
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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. 

 

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. 

 

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

гласува: 

 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 9. Приема се. 
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Г-н Чаушев:- Уважаеми колеги поради изчерпване на дневния ред, 

закривам днешното извънредно заседание на общински съвет. Благодаря Ви още 

веднъж за участието и разбирането, което проявихте днес. 

 
 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова   /Дата: 02.10.2019 г./ 
Младши експерт К ОбС- Девин 


	ПРОТОКОЛ

