
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 1 от 06.11.2019 година 

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

06.11.2019 година /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

 

Новоизбрания Общински съвет – Девин от 17 общински съветници. 

Новоизбраните кметове на населени места от община Девин - 8. 

Г-н Недялко Славов – Областен управител на област Смолян 

Г-н Здравко Иванов – кмет на община Девин 

Общински съвет - предишен мандат 

Представители на ОИК – Девин 

Гости – граждани, журналисти 

 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-н Недялко Славов – Областен 

управител на област Смолян. 

 

Г-н Славов:- Добър ден на всички. Уважаеми г-н Кмет, Уважаеми общински 

съветници и кметовете на населени места в община Девин, Уважаема г-жо 

Председател на Общинска избирателна комисия, Уважаеми госпожи и господа 

жители на община Девин в изпълнение на предвидените ми в закона правомощия и 

на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и със своя Заповед № 03-18-389, с която свиквам първото заседание 

на Общински съвет - Девин при сления  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и кметове и 

подписване на клетвени листове. 

 

2. Избор на председател на общинския съвет. 

 

Г-н Славов:- Преди да престъпим към дневния ред бих искал да кажа 

няколко стъпителни думи. Най - напред поздравявам избраните кмет на община, 

кметове на населени места и общински съветници. Изборите за кмет на община 

Девин приключиха на първи тур. В няколко населени места се проведе и втори тур, с 
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което във всички населени места и за всички видове избор имаме редовно избрани 

кметове и общински съветници. По традиция местните избори са съпътствани с много 

емоции позитивни и не толкова. Първият ми призив към всички вас е нека забравим 

местните избори, нека забравим емоциите и пред нас хоризонтът да бъде 

управленския мандат в следващите четири години в които, вие имате огромната 

отговорност да оправдаете доверието на избирателите. Сигурен съм, че за Девин 

предстоят хубави дни. Надявам се вие да дадете вашият съществен принос и не само 

да оправдаете очакванията на хората, които ви изпратиха тук, но наистина да 

гарантирате устойчивото и трайно развитие на община Девин. Живеем в много 

интересни времена хората са свръх информирани според мен. Това вероятно ги 

прави и свръх изискващи. Ето защо е много трудно да бъдеш управник в днешно 

време и аз ви пожелавам да имате сили, да бъдете на нивото на очакванията на 

вашите избиратели, да удовлетворявате техните изисквания, а това предполага да 

поддържате ясна връзка с тях. Това е нещото, което също бих ви призовал. Работете 

със същото темпо, така както работихте в предизборната кампания. Нека целият 

мандат бъде една предизборна кампания, в която не късате връзката с вашите 

избиратели. Нека следващите четири години бъдат период, в които привличате 

гражданите да участват в управленските процеси. Това гарантира не само 

публичност и прозрачност, а това гарантира доверие не само в местната власта и в 

институциите. Девин не е само на кмета, не е само на общинския съвет, Девин е на 

всички вас, затова така както сте подкрепяли тези хора в предизборната кампания 

продължавайте да ги подкрепяте и за в бъдеще. Успешните управленци ще бъдат и 

тези според мен, които излезнат извън тясното партийните си интереси и поставят 

на първо място интересите на общината и на хората, към които са поели 

ангажименти. По много теми държавата и общината имат взаимодействие. 

Образованието, здравеопазването, социалните дейността, инфраструктура и тук е 

мястото да гарантирам своята протегната ръка, да декларирам подкрепата на 

държавата за всяка една полезна инициатива за община Девин и нейните жители. 

Държавата ще продължи да подкрепя общината, не само финансово за конкретни 

проекти, но ще продължи и реализацията на важни държавни проекти свързани най 

вече с подобряването на пътната инфраструктура, но така, както имате моята 

подкрепа, аз ще бъда и коректив тогава, когато се налага. Принципен в рамките на 

законовите ми правомощия. Разчитам на община Девин и нейното ръководство да 

работим в добро взаимодействие по теми, които са важни за нас като правителство. 

Знаете образованието ключов приоритет с равен достъп на всеки. Разчитам да имаме 

добро взаимодействие по темите за въвеждане на електронни услуги и подобряване 

на административното обслужване. Това са теми, които надявам се да работим добре 

съвместно и това да е осъзнато и от двете страни, защото по този начин се повишава 

доверието на хората в институциите. В заключение бих искал още веднъж да ви 

пожелая най - напред здраве да намерите начина и средствата да изпълните поетите 

ангажименти в предизборната кампания, да усещате пулса на общественото мнение 
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и това, което вълнува вашите съграждани. В работата си и в общински съвет да 

търсите не просто мнозинство, а консенсус. Тук да има качествени дебати, но 

мотивите за тези дебати да бъдат единствено интересите на хората. Поздравявам ви 

още веднъж с избирането ви и ви желая успех на всички вас.  

Сега пристъпвайки към Дневния ред бих искал да предоставя думата на 

председателя на Общинска избирателна комисия - г-жа Зелма Белберова да зачете 

решенията с които ОИК утвърждава избраните кметове и общински съветници. Тук е 

мястото да благодаря, както на ръководството така и на всички членове на ОИК - 

Девин за безупречно проведените местни избори в община Девин. Заповядайте г-жо 

Белберова.  

 

Г-жа Белберова:- Общинска избирателна комисия 2109 Девин. Местни 

избори 2019 година. Решение № 115 - 2109 МИ за избиране на общински съветници 

на 27.10.2019 г. Брой мандати за общински съветници - 17. Днес 28.10.2019 г. в 

08:42 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния 

кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, 

Р Е Ш И: 

 

1. Общинската избирателна квота е 325 (триста двадесет и пет) гласове. 

2. Избрани за общински съветници независими кандидати: - НЯМА. 

3. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните 

коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: - 17. 

4. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, 

коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската 

избирателна квота, както следва: 

Кандидатите отпадат от кандидатските листи на партиите, понеже са избрани за 

кметове: 

- Здравко Владимиров Иванов 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция 

 

- ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - 1 

- ПП ГЕРБ - 7 

- Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ(ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, БСП за 

БЪЛГАРИЯ) - 8 

- Местна коалиция МИР(ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДЕНИЕ, ПП МИР) - 1. 

Общо 17 (седемнадесет). 
  

5. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и 

местните коалиции, както следва в азбучен ред.  
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1. Ангел Асенов Ликов - Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ 

2. Божидар Юриев Корчев - Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ 

3. Велизар Викторов Шанов - ПП ГЕРБ 

4. Венета Стамова Тодорова - ПП ГЕРБ 

5. Георги Гетов Гетов - ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 

6. Димитър Емилов Кисьов - Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ 

7. Дияна Асенова Чаушева - Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ 

8. Красимир Росенов Даскалов - ПП ГЕРБ 

9. Наташа Владимирова Василева - Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ 

10. Николай Петров Люнчев - Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ 

11. Рамадан Мехмедалиев Фезов - Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ 

12. Росица Красимирова Чолакова - ПП ГЕРБ 

13. Руси Вадимов Чаушев - ПП ГЕРБ 

14. Свилен Хариев Виденов - ПП ГЕРБ 

15. Снежана Алдинова Чавдарова - Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ 

16. Юлиян Велков Семчев - Местна коалиция МИР 

17. Юри Юриев Поюклийски - ПП ГЕРБ 

 

- Решение № 111 - за избиране на кмет на община Девин. Днес 28.10.2019 г. в 

07:39 ч. Общинската избирателна комисия - Девин на основание чл. 452 от 

Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, 

Р Е Ш И: 

 

Обявява за избран за кмет на община Девин, област Смолян на първи тур - Здравко 

Владимиров Иванов,  издигнат от Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ, БСП за БЪЛГАРИЯ), получил 3959 (три хиляди деветстотин 

петдесет и девет) действителни гласове. 

 

- Решение № 128 - за избиране на кмет на кметство Беден. Днес 03.11.2019 г. в 

23:26 ч. Общинската избирателна комисия - Девин на основание чл. 452 от 

Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, 

Р Е Ш И: 

 

Обявява за избран за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян на 

втори тур - Христина Тошкова Христова,  издигната от Местна коалиция БСП за 

БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, БСП за БЪЛГАРИЯ), получила 124 (сто 

двадесет и четири) действителни гласове. 
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- Решение № 129 - за избиране на кмет на кметство Брезе. Днес 03.11.2019 г. в 

23:26 ч. Общинската избирателна комисия - Девин на основание чл. 452 от 

Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, 

Р Е Ш И: 

 

Обявява за избран за кмет на кметство Брезе, община Девин, област Смолян на 

втори тур - Румен Колев Билянов,  издигнат от Местна коалиция МИР 

(ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ, ПП МИР) получил 136 (сто тридесет и 

шест) действителни гласове. 

 

- Решение № 109 - за избиране на кмет на кметство Грохотно. Днес 28.10.2019 

г. в 07:39 ч. Общинската избирателна комисия - Девин на основание чл. 452 от 

Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, 

Р Е Ш И: 

Обявява за избран за кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян на 

първи тур - Бейхан Наил Дуран, издигнат от Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ 

(ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ и БСП за БЪЛГАРИЯ) получил 346 (триста 

четиридесет и шест) действителни гласове. 

 

- Решение № 108 - за избиране на кмет на кметство Гьоврен. Днес 28.10.2019 

г. в 07:39 ч. Общинската избирателна комисия - Девин на основание чл. 452 от 

Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, 

Р Е Ш И: 

Обявява за избран за кмет на кметство Гьоврен, община Девин, област Смолян на 

първи тур - Шукри Джамалов Саидов, издигнат от ПП ГЕРБ получил 313 (триста и 

тринайсет) действителни гласове. 

 

- Решение № 106 - за избиране на кмет на кметство Лясково. Днес 28.10.2019 

г. в 07:39 ч. Общинската избирателна комисия - Девин на основание чл. 452 от 

Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, 

Р Е Ш И: 

Обявява за избран за кмет на кметство Лясково, община Девин, област Смолян на 

първи тур - Росен Стоянов Войводов, издигнат от ПП ГЕРБ получил 247 (двеста 

четиридесет и седем) действителни гласове. 

 

- Решение № 107 - за избиране на кмет на кметство Осиково. Днес 28.10.2019 

г. Общинската избирателна комисия - Девин на основание чл. 452 от Изборния 

кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, 

Р Е Ш И: 
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Обявява за избран за кмет на кметство Осиково, община Девин, област Смолян на 

първи тур - Велин Крушков Палигоров, издигнат от ПП ГЕРБ получил 140 (сто и 

четиридесет) действителни гласове. 
 

 

- Решение № 110 - за избиране на кмет на кметство Селча. Днес 28.10.2019 г. 

Общинската избирателна комисия - Девин на основание чл. 452 от Изборния кодекс 

и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, 

Р Е Ш И: 

Обявява за избран за кмет на кметство Селча, община Девин, област Смолян на 

първи тур - Миглена Огнянова Будакова, издигната от Местна коалиция БСП за 

БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ и БСП за БЪЛГАРИЯ) получила 188 

(сто осемдесет и осем) действителни гласове. 

 

- Решение № 130 - за избиране на кмет на кметство Триград. Днес 03.11.2019 

г. Общинската избирателна комисия - Девин на основание чл. 452 от Изборния 

кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, 

Р Е Ш И: 

Обявява за избран за кмет на кметство Триград, община Девин, област Смолян на 

втори тур - Емил Асенов Гогушев, издигнат от Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ 

(ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ и БСП за БЪЛГАРИЯ) получил 241 (двеста 

четиридесет и един) действителни гласове. 

 

Г-н Славов: - Да благодаря още веднъж на председателя на ОИК и 

членовете за проведените местни избори и сега бих искал да приканя всички 

новоизбрани кметове и общински съветници да се изправят и да застанат с лице към 

местната общественост за полагане на тържествената клетва. Моля повтаряйте след 

мен: 

Заклевам се в името на Република България 

да спазвам Конституцията и законите на страната 

и във всичките си действия 

да се ръководя от интересите на гражданите от община Девин  

и да работя за тяхното благоденствие. 

„ЗАКЛЕХ СЕ” 

 

Полагането на клетва се удостоверява с подписването на клетвен лист, 

които ще помоля всеки един от вас да подпише. Сега нека символите на кметската 

власт бъдат предадени на новоизбрания кмет на община Девин. 
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Г-н Даскалов: - Уважаеми г-н Областен управител, Уважаеми г-н Кмет, 

Уважаеми общински съветници, Уважаеми служители от общинска администрация 

Девин, скъпи гости жители на община Девин, измина още един управленски мандат 

за община Девин. За мен като кмет през този период времето измина бързо и 

неусетно в едни напрегнати делници изпълнени с много работа, стремеж за 

осъществяване на редица идеи и проекти финансирани по различни програми и с 

постановления на Министерския съвет. За съжаление при стъпването ми в длъжност 

заварихме общината в едно доста тежко състояние. С милиони лева стари и 

просрочени задължения, с 1 000 000 лв. съдебен иск, с извършени строителни 

дейности по редица обекти и неразплатени за около 3 000 000 лв. Няма да се спирам 

на това, защото винаги съм упрекван, че се оправдавам с предишните управници 

напротив. Тук днес искам да заявя, че всеки един от нас през времето през, което е 

бил кмет е дал нещо от себе си, за да може града малко, по - малко да напредва. 

Това обаче наложи много бързо да съставя екип, които екип спешно и екстремно да 

се заеме с изготвяне на проекти, с които общината да може да кандидатства за 

финансиране по - редица проекти и финансирани с европейски средства. 

Подготвихме такива по Оперативна програма „Региони в растеж” и „Програмата за 

развитие на селските райони” финансирани от европейските структурни 

иновационни фондове. Наложи се също така да спасим и националната програма за 

въвеждане на енергоефективни мерки в многофамилни жилищни сгради, защото и тя 

беше пред провал. Благодарение на упорития, неуморен труд на екипа, които 

създадохме успяхме да се справим с голяма част от тези задачи и водени от логото 

на нашата предизборна кампания през 2015 година видими резултати за Девин, 

успяхме наистина да постигнем такива и днес нашият град е коренно преобразен, 

днес нашият град е с нов облик, днес хората, които са идвали преди 4-5 години и 

идват сега казват, че той е наистина променен до неузнаваемост. Това ни радва. 

Продължихме да работим по същия начин и няма как тук да не спомена най важните 

проекти, които реализирахме за тези четири години. Гордеем се най - вече с 

рехабилитацията и реконструкцията на топлопровода от Беденски бани до Девин, 

които даде възможност отново тази лековита вода да потече в нашия град след 

повече от 25-30 години прекъсване и тя да захрани всички спа центрове в града ни. 

Всички вие знаете, че започнахме ремонт на градския басейн, които ще бъде 

превърнат в общинска минерална баня, която също ще ползва тази лековите вода от 

Беденски бани. Нашата идея беше надявам се новото ръководство да я продължи, тя 

да се използва предимно от жителите на община Девин на преференциални и почти 

символични цени. Сънирахме 16 сгради в града. Асфалтирахме улици в Осиково, 

Гьоврен, Грохотно. В момента се асфалтира улица в Лясково от центъра на селото до 

горния край. Асфалтира се цял един квартал „Врътлек” в град Девин, където хората 

построили къщите си преди 35 години газеха в кал. В момента се извършва 

реконструкция на централна градска част в града ни, която ще придобие съвсем 

нова и модерна визия и ще даде облик на нашият център такъв какъвто всички ние 
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го заслужаваме. Сменихме два водопровода в Лясково и в Стоманево и така над 60 

реализирани проекти в сферата на инфраструктурата. Като казвам реализирани това 

значи от проектирането през одобряването на проекта от съответния управляващ 

орган, които е финансиран с европейски средства или съответното министерство, 

осигуряване на самите средства, избиране на изпълнител на проекта и надзорник, 

осъществяване на самите строително монтажни работи и което е най - важно 

контрол за качественото изпълнение на тези работи, разплащане с изпълнителите и 

отчитане на проекта. Това е огромна работа свършена от екипа, с които съм работил, 

за което изключително много съм им благодарен. Не малко работа свършихме и в 

сферата на социалната политика.  Община Девин се включвала активно  във всички 

възможности за отваряне на нови работни места  чрез програми  на Министерството 

на социалната политика,  Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по 

заетостта и по този начин в рамките на тези четири години сме успели да осигурим 

временна работа за различен период от време на стотици, дори и хиляди хора.  Това 

също е не малка заслуга на екипа  с който  съм работил.  Знам, че винаги може още  

повече да се направи,  но разбрах и друго, че не можеш да   угодиш на всички хора. 

Накрая искам да благодаря на моето семейство, на съпругата ми, на прекрасните ми 

деца, които изтърпяха всички тези  лишения свързани с  работата,  искам да 

благодаря на двамата ми братя на родителите ми,  които винаги са били зад мен и са 

ме подкрепяли във всяко едно мое начинание.  Искам да благодаря също така още 

един път на целия екип най-вече на тези, които бяха най-активни и при всяка 

поставена задача без да се чудят все впускаха  активно в изпълнението й.  Искам да 

благодаря и на цялата общинска администрация за съвместната ни работа през тези 

четири години и ако някой с нещо съм го наранил или обидил моля, да ме извини  

сега може би е момента  на новото ръководство на господин Иванов и на екипа, 

който той ще създаде искам да пожелая преди всичко здраве на вас и на вашите 

семейства, много енергия много сили здрави нерви и със същия хъс, със същата 

упоритост да продължите да правите всичко възможно нашия град и регион  да се 

развиват така,  както до сега.  Да направите всичко възможно да просперира нашия 

район и да се създават възможности за нови инвеститори да се създадат по-добри 

условия за живот и за труд на жителите на община Девин. Ако прецените, че в някои 

момент имате  нужда от нашия опит, който натрупахме вече  рутина, капацитет дори 

контактите, които сме създали във висшите структури на управление на държавата,  

ние винаги, ще сме на разположение всичко е за благото на нашите съжители. 

Желая успех и на добър път! 

 

Г-н Иванов: - Уважаеми г-н Славов, Уважаеми г-н Даскалов, Уважаеми 

общински съветници, Уважаеми кметове по населени места, Уважаеми жители и 

гости на община Девин местните избори приключиха и вие отредихте идните 4 

години ние да управляваме община Девин, затова призовавам всички да приемат 



 

Протокол № 1 от 06.11.2019 г. 

9 
 

изборните резултати и да се обединим около просперитета на общината ни, за да 

оправдаем доверието, което ни гласувахтел. Благодаря ви. 

 

Г-н Славов: - Сега след този вълнуващ момент бих искал да предоставя 

председателството на настоящото заседание на общинския съветник с най - дълъг 

житейски стаж - г-н Рамадан Фезов да открие и ръководи първото заседание на 

Общински съвет - Девин. 

 

Г-н Фезов: - Уважаеми госпожи и господа общински съветници, Уважаеми 

кметове и гости, като най-възрастен измежду всички съветници на мен се падна 

честта да ръководя първото тържествено заседание на новоизбрания общински съвет 

от произведените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за 

кметове. Преди да открия заседанието, позволете ми от мое име да Ви поздравя с 

избирането Ви за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, да Ви 

честитя полагането на клетвата и Ви пожелая ползотворен мандат 2019-2023 г. 

Избирателите от община Девин със своя вот ни оказаха голямо доверие и поставиха 

пред нас голямата отговорност за решаване проблемите на населението и 

развитието на общината. Тази висока чест и отговорност, убеден съм, всички ние ще 

оправдаем достойно. 

Уважаеми общински съветници, на заседанието от общо 17 съветника 

присъстват 17. Общинският съвет има кворум и може да взема решения. Откривам 

първото заседание на Общински съвет – Девин мандат 2019-2023 г., като 

преминаваме към втора точка от предварително обявения от областния управител 

дневен ред, а именно: 

 

2. Избор на председател на Общински съвет – Девин. 

 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация „Общинския съвет избира от своя състав председател на 

съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, 

който е получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници”, т.е. 

най-малко 9 гласа в случая. За провеждане на тайно гласуване ще трябва да 

изберем временна комисия за избиране на председател на общинския съвет. 

Предлагам комисията да се състои от 3-ма души - председател, секретар и 

член. Има ли други предложения за членовете на комисията? 

Ако няма, моля, който е съгласен да гласува с вдигане на ръка. 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. Приема се. 

 

Моля за Вашите предложения за състава на комисията по избора. Заповядайте г-н 

Чаушев. 
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Г-н Чаушев: - Уважаеми г-н Областен управител, Уважаеми г-н Кмет, 

Уважаеми г-н Даскалов имам предложение председател на комисията да бъде г-н 

Юлиян Семчев.  

 

Г-н Фезов: - Заповядайте г-н Ликов. 

 

Г-н Ликов: - Уважаеми г-н Славов, Уважаеми г-н Иванов, гости моето 

предложение е г-жа Дияна Чаушева като секретар. 

 
Г-н Фезов: - Други предложения. Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов: - Уважаеми г-н Областен управител, Уважаеми  г-н кмет,  

Уважаеми колеги общински съветници, Уважаеми граждани и гости на община Девин 

имам предложение като член на комисията да е г-жа Венета Тодорова.  

 

Г-н Фезов: - Други предложения.  

 

Съсътава на комисията е: 

1. г-н Юлиян Велков Семчев - председател 

2. г-жа Дияна Асенова Чаушева - секретар  

3. г-жа Венета Стамова Тодорова – член 

 

Ако няма предлагам да гласуваме анблог цялата комисия, който е съгласен, 

моля да гласува: 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

Решение № 1 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.21, ал.1, т. 3 от ЗМСМА,  

избира временна комисия за избиране на председател на Общински съвет - Девин 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Избира временна комисия за избиране на председател на Общински съвет – 

Девин в състав: 

1. Председател: Юлиян Велков Семчев  

2. Секретар: Дияна Асенова Чаушева  
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3. Член: Венета Стамова Тодорова  

 

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

гласува: 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Г-н Фезов: - А сега имате думата за предложения за председател на 

общинския съвет. 

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми г-н Славов, Уважаеми г-н Иванов - кмет на община 

Девин, Уважаеми колеги общински съветници, Уважаеми гости и скъпи съграждани 

искам преди да престъпим към избор на председател на общински съвет да се 

обърна към всички вас с няколко думи и аз. Първо честито на всички колеги избрани 

за общински съветници на всички кметове по населени места и кмета на общината. 

На второ място искам да благодаря на всички тези, които ни подкрепиха на тези 

избори да благодаря и на тези, които не ни подкрепиха, но гласуваха, защото 

заявиха ясно своята гражданска позиция. Местните избори са вече в историята и ние 

всички общински съветници и кметовете по населени места и кмета на общината сме 

отговорни не само при всички тези 7 000 души, които гласуваха на тези избори и 

тези избиратели, които отидоха до урните да гласуват и упражниха правото си на 

глас, но и при цялото население на община Девин, за нашите действия и решения, 

които ще взимаме през съответния мандат 2019 - 2023 година. Гражданите очакват 

от нас решения и работа във връзка със създаването на условия за по добър живот 

от гледна точка на инфраструктура, на по добри комунални услуги, на по добро и 

ефективно обслужване на населението, още по добри социални услуги, създаване на 

добри условия за спорт и други такива дейности, с които общински съвет трябва да 

взема решения. Всичко това може да се постигне само, ако ние всички загърбим 

тесните си лични партийни интереси и се обединим и работим в тази насока без 

излишни емоции. На трето място, скъпи съграждани искам да ви призова да не 

бъдете търпеливи, а все по - взискателни към местната власт, защото тя е ваш 

длъжник. Не бъдете безучастни зрители към всичко това, което се случва около вас. 

Изисквайте от нас вашите представители в общински съвет, защото вие в крайна 

сметка сте най - важните. Изборите идват и си отиват, но ние всички оставаме да 

живеем в този град и трябва да мислим за него. Живеем в малък град и както се 

казва в повечето случай си знаем и кътните зъби и от тази трибуна искам да призова 

всички вас колеги общински съветници, кметове за разума и мъдростта в действията 

в решенията, които всеки един от нас трябва да вземе, защото ние трябва да служим 

сега само на една кауза и една партия и тя се казва с името Девин. Благодаря ви. 

 

Г-н Фезов: - Заповядайте г-н Кисьов. 
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Г-н Кисьов: - Уважаеми г-н Славов, Уважаеми г-н Иванов, Уважаеми колеги 

общински съветници, Уважаеми гости предложението за председател за общински 

съвет от нашата коалиция е Наташа Василева. 

 

Г-н Фезов: - Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов: - Уважаеми г-н Областен управител, Уважаеми г-н Кмет, 

Уважаеми общински съветници и гости в залата от името на политическа партия герб 

правя предложение за председател на общинския съвет да бъде избран г-н Руси 

Чаушев, които през последните четири години беше на тази длъжност и смятам, че 

добре се справи с задачата си. Благодаря ви. 

 

Г-н Фезов: - Други предложения. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Уважаеми г-н Областен управител, Уважаеми г-н Кмет, 

колеги общински съветници, кметове на кметства, скъпи съграждани и гости в 

последния избор за местен вот хората ясно заявиха желанието за промяна в 

местното управление, както с избора на общински съветници, така и с избора на 

кметове на кметства и кмет на община Девин. Това, което поехме като ангажименти 

и обещания на населението особено онова, което касае участието на гражданите в 

управлението на община Девин, активното им включване с така наречения 

обществен съвет ще бъде изпълнен още идния месец. По същия начин ще положим 

максимални усилия да изпълним и всички поети обещания към жителите на община 

Девин както към град Девин така и по населени места. Желанието за обединение не 

само го изразихме, но и го сбъднахме с коалицията която направихме, а именно БСП 

и ДПС т.е. ние на практика показахме, че обединение е нужно и че хората жадуват 

точно за такова обединение в името на развитието на нашата община. Аз също 

подкрепям предложението, което изрази г-н Кисьов като председател на общинския 

съвет на следващия общински съвет да бъде избрана г-жа Наташа Василева, защото 

това е и желанието на жителите на община Девин, а именно промяна в местното 

управление. Благодаря ви.  

 

Г-н Фезов: - 

Предложения: 

1. Наташа Владимирова Василева 

2. Руси Вадимов Чаушев 

Други предложения. Ако няма предлагам да прекратим с разискванията, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. Приема се. 
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Г-н Славов: - Сега моля, председателя на комисията да организира 

провеждането на избор. Ще ни е необходимо технологично време за подготовката на 

бюлетините. Може би 10 мин. почивка е най- удачно да дадем в момента. Комисията 

нека се заеме със своята работа. 

 

Г-н Семчев: - Уважаеми колеги общински съветници, пристъпваме към избор 

на председател на общински съвет. Секретаря на комисията г-жа Чаушева, ще 

зачете условията при които ще протече избора. Ще ви бъдат раздадени пликове и 

бюлетини по азбучен ред. В стаята на секретаря на общината ще се гласува и в тази 

кутия се пуска бюлетината. Давам думата на г-жа Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Уважаеми колеги общински съветници ще ви зачета начина 

по които се прави избор за председател. Предлагам да утвърдим следния образец 

на бюлетина: 

„Бяла обща бюлетина, съдържаща трите имена на кандидатите за председател 

на общинския съвет в случая те са две. Поредността на изписването на имената на 

кандидатите е по реда на постъпване на предложенията. Имената на кандидатите се 

ограничават с разделителна линия. Празно квадратче се поставя пред името на 

всеки кандидат. Определените длъжностни лица от общинската администрация 

подготвят бюлетините, списък на съветниците и избирателната кутия и ги предават 

на комисията за провеждане на избора. 

Гласуването се извършва по следния начин: 

На всеки общински съветник, явил се да гласува, се предоставя бюлетина и 

плик, което се отбелязва с отметка в избирателния списък. Съветникът влиза в 

стаята на секретаря на общината (ползва се като тайна стая), прави своя избор чрез 

отбелязване на знака „Х” в празното квадратче пред името на избрания от него 

кандидат, поставя в плика бюлетината, излиза от стаята на секретаря и пуска плика 

в избирателната кутия, намираща се в заседателната зала, след което се подписва, в 

съответната графа на избирателния списък на съветниците. 

Член на комисията по избора отбелязва след подписа на съветника – 

„Гласувал” в графа „Забележка”. След приключване на гласуването комисията 

преброява гласовете, съставя протокол, след което в залата председателят на 

комисията обявява резултатите. За избран се смята кандидатът, получил повече от 

половината от гласовете от общия брой на съветниците т.е. най-малко 9 гласа. 

Когато при гласуването не е избран нито един от кандидатите, се провежда второ 

гласуване, но в случая, тъй като кандидатите са двама ще има избран председател 

още след първото гласуване. Предлагаме, за да има ред и по -бързо да стане 

гласуването да започнем както сме подредени по азбучен ред. 

Пристъпва се към тайно гласуване.  
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Г-н Семчев: - Уважаеми колеги 17 общински съветника са гласували 

упражнили правото си на избор. Всеки плик ще бъде отворен пред вас. Ще зачета 

името на избрания кандидат. Уважаеми колеги след направения избор се установи, 

че има 1 - празна бюлетина, 6 - бюлетини за Руси Чаушев и 10 - бюлетини за 

Наташа Василева. Има вече избран председател на общинския съвет. Заповядайте  

г-жо Василева и честито.  

Г-н Фезов: - Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

Решение № 2 

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и протокол на 

временната комисия за избор на председател на Общински съвет - Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Избира за председател на Общински съвет – Девин, г-жа Наташа 

Владимирова Василева. 

 

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

гласува: 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 
Моля председателят на общинския съвет г-жа Наташа Владимирова Василева 

да заеме мястото си и да продължи да ръководи заседанието.  

 

Г-н Славов: - Позволете ми да поздравя г-жа Василева с избирането и за 

Председател на общински съвет - Девин. Да и пожелая най напред здраве, мъдро и 

справедливо да ръководи законодателният орган на община Девин. На добър час! 

Връчвам и клетвените листове на избраните кметове и общински съветници за 

съхранение.  

 

Г-жа Василева: - Уважаеми г-н Иванов, Уважаеми кметове на населени 

места, Уважаеми колеги общински съветници, гости в залата, разрешете ми като 

новоизбран председател на общински съвет, извинете за вълнението, което имам за 

доверието което ми се гласува ми позволете да поздравя г-н Здравко Иванов-

новоизбраният кмет на Община Девин, кметове на населени места и Вас- 

общинските съветници да ви пожелая много здраве и успех през следващите години. 

Нека след 4 години достойно да застанем, с чисти лица пред Вас-хората, които ни 

избрахте. Благодарим ви. 
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Уважаеми колеги, гости, благодаря за вашата подкрепа сега и през 

годините, която ми дава истинска сила в работата ми за хората и Девин. За тези 

които не ме познават, искам да кажа няколко думи за себе си. 

Родена съм, израснала съм и работя в Девин. Работила съм 14 години като 

медицинска сестра, като 10 от тях старша сестра на поликлиника, а за по-младите 

звеното за доболнична помощ, 8 години директор ДСП - Девин, 8 години и към 

момента директор ЦОП - Девин. Имам магистратури по Административен и здравен 

мениджмънт, корпоративни финанси. Трети мандат общински съветник. Семейна с 

две деца и едно внуче. Там където съм работила съм доказала, че се работи, всеки 

знае своето място и всички са равнопоставени като хора. 

Скъпи съграждани, аз знам, че тази подкрепа не е само за мен, а за целият екип на 

г-н Здравко Иванов, защото Вие повярвахте, че можем заедно да направим всичко 

онова, което Вие пожелахте. Искам да благодаря и на хората от екипа, които не 

успяха да влезнат в този общински съвет. Вие сте личности, доказали се в 

обществото с професиите си и морала, за нас сте ценни и продължаваме да работим 

заедно за развитието на Община Девин. Скъпи колеги, убедена съм, а и сме длъжни 

да надмогнем партийните различия, както го показахме на МИ 2019 г., както 

показахме сега и да работим за просперитета на общината, като надградим 

стореното от досегашните управления и за постигане на по-висока ефективност на 

администрацията и по-вече прозрачност в дейността и от които зависи 

подобряването на цялостния ни живот. И още веднъж скъпи колеги, нека в трудната 

борба на идеи и ценности в предстоящия мандат да преодолеем себе си и 

различията и да търсим общия успех в името и в бъдещето на общината ни. Успех на 

всички! Благодаря Ви!  

 

Колеги, обръщам се към вас и предлагам в дневния ред за по голяма 

гъвкавост в работата на общински съвет, която не беше предвидена да бъде 

включен - Избор на временна комисия по подготовка на Правилник за организацията 

и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация. 
Подлагам предложението ми на гласуване, който е съгласен моля да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. Приема се. 

 

Имате думата за предложения за броя на членовете на временната комисия. 

Заповядайте г-н Корчев. 

 

Г-н Корчев: - Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Кмет, Уважаеми 

колеги моето предложение е комисията да е в 5 членен състав.  
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Г-жа Василева: - Благодаря г-н Корчев. Други предложения. Като виждам, 

че няма предлагам процедура за прекратяване на разискванията, които е съгласен, 

моля да гласува:  

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17.  

 

Моля за Вашите предложения за състава на комисията. 

 

Заповядайте г-н Корчев. 

 

Г-н Корчев: - Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Кмет, Уважаеми 

колеги моето предложение да има трима човека като членове в тази комисия, 

съответно г-жа Василева, г-жа Чаушева и г-н Ликов. Благодаря.  

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Корчев. Други предложения. Заповядайте г-

жо Чаушева.  

 

Г-жа Чаушева: - Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Кмет, Колеги 

общински съветници моето предложение е за г-жа Росица Чолакова да влезе като 

член в комисията.  

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-жо Чаушева. Други колеги. Заповядайте г-н 

Даскалов.  

 

Г-н Даскалов: - Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, Колеги 

общински съветници моето предложение е за г-жа Венета Тодорова за член на 

комисията. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Даскалов. Други предложения. Заповядайте 

г-жо Тодорова.  

 

Г-жа Тодорова: - Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Иванов, Колеги 

и гости в залата, аз си давам отвод от тази комисия и предлагам Руси Чаушев.  

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-жо Тодорова. Заповядайте г-н Чаушев.  

 

Г-н Чаушев: - Благодаря за предложението, но си подавам отвод от 

комисията. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Чаушев. Заповядайте г-н Кисьов.  
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Г-н Кисьов: - Уважаема г-жо Председател, г-н Кмет, предлагам г-н Семчев 

като член на комисията.  

 

Г-жа Василева: - Други предложения. Тъй като не виждам други 

предложения предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен моля да гласува:  

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. Приема се. 

Във връзка с изискванията преминаваме към гласуване по реда на техните 

постъпления.  

 

- Който е съгласен г-жа Наташа Василева да влезе в тази комисия моля да 

гласува: 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. Кворум – 17. 

Приема се. 

 

- Който е съгласен г-жа Дияна Чаушева да влезе в тази комисия моля да 

гласува: 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. Кворум – 17. 

Приема се. 

 

- Който е съгласен г-н Ангел Ликов да влезе в тази комисия моля да гласува: 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. Кворум – 17. 

Приема се. 

 

- Който е съгласен г-жа Росица Чолакова да влезе в тази комисия моля да 

гласува: 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. Кворум – 17. 

Приема се. 

 

- Който е съгласен г-н Юлиян Семчев да влезе в тази комисия моля да гласува: 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. Кворум – 17. 

Приема се. 

 

Колеги трябва да предложим председател за тази комисия. Имате думата за 

предложения. Заповядайте г-жо Чаушева. 
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Г-жа Чаушева: - Предлагам за председател на комисията г-жа Наташа 

Василева.  

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви. Други предложения. Заповядайте г-н 

Даскалов. 

 

Г-н Даскалов: - Тъй като преобладаващата част от комисията е от 

политическите сили, аз предлагам г-жа Росица Чолакова.  

 

Г-жа Василева: - Други предложения. Не виждам други предложения и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен 

моля да гласува:  

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. 

 

Преминаване на гласуване по реда на постъпване.  

- За председател на временната комисия г-жа Наташа Василева, които е 

съгласен моля да гласува: 

8 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 8 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. Кворум – 17. 

 

- За председател на временната комисия г-жа Росица Чолакова, които е 

съгласен моля да гласува: 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 8 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. 

 

Г-жа Росица Чолакова е председател на временната комисия.  

След като вече знаем състава и председателя на временната комисия 

предлагам проекта за решение: 

 

Решение № 3 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Избира временна комисия за подготовка на Правилник за организацията и 

дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация в състав:  

Председател: Росица Красимирова Чолакова 

 Членове: 
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1.Наташа Владимирова Василева. 

2.Дияна Асенова Чаушева 

3.Ангел Асенов Ликов 

4.Юлиян Велков Семчев 

 

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

гласува: 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Г-жа Василева: - Колеги и гости поради изчерпване на дневния ред 

обявявам днешното заседание за закрито. 

 

 

 

 
 
 
НАТАША ВАСИЛЕВА: 
Председател на Общински съвет – Девин 
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