
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

ПРОТОКОЛ 

№ 2 от 25.11.2019 година 
 

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

25.11.2019 година /понеделник/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община 

Девин. 

На заседанието присъстват: 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

 

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, добре дошли на днешното извънредно заседание на общински съвет.  

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

общински съветници и отсъстват четирима по уважителни причини (г-н Семчев, г-н 

Шанов, г-н Фезов и г-н Люнчев). Откривам днешното заседание на Общинския съвет, 

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

Пред вас е раздаден Дневния ред. Той се състои от една точка. Надявам се 

че всички сте се запознали с него. Необходимо е да го гласуваме така, че 

предлагам да прекратим с 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 заседание на 

Общински съвет. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 176 от 21.11.2019 г. относно: Избиране 

на членове на постоянните комисии и техните председатели. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

ДР, моля да гласува: 
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13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 13. Приема се. 

 

Г-жа Василева: – Съгласно чл. 18, ал. 3 от Правилника на общински съвет 

- Девин при участие на председателя на общински съвет в разискванията по даден 

проект за решение заседанието се ръководи от заместник председател на общински 

съвет Девин или избран от общински съвет съветник до гласуването на проекта или 

прекратяване на обсъждането. Това налага да изберем един от вас да ръководи 

заседанието затова имате думата за предложения. Заповядайте колеги. Заповядайте, 

г-н Корчев.  

 

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

колеги предлагам днешната сесия да се ръководи от г-жа Дияна Чаушева. 

 

Г-жа Василева: – Колеги други предложения. Тъй като виждам, че няма 

други предложения, предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който 

е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Подлагам на гласуване предложението, което направи г-н Корчев, който е 

съгласен г-жа Дияна Чаушева да ръководи днешното заседание моля да гласува: 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. Кворум - 13. 

Приема се. 

 

Г-жа Василева: – Благодаря ви колеги. Заповядайте, г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:– 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 176 от 21.11.2019 г. относно: Избиране 

на членове на постоянните комисии и техните председатели. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

Г-жа Василева:– Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чаушева:- Благодаря, г-жо Василева. Уважаеми колеги имате 

думата за предложения. Ако позволите да ви зачета постоянните комисии. 

Те са четири на брой. Комисиите са: 
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 - ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми”; (ПК 

„БФЕФП”) 

 - ПК „Устройство на територията. Общинска собственост. Селско и 

горско стопанство”; (ПК „УТОССГС”) 

 - ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура”; 

(ПК „ОМДСТК”) 

 - ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология”; (ПК „ЗСПЕ”) 

 

Така, че предлагам да започнем с първата комисия, а именно 

„Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми”. Имате думата за 

предложения за състав на комисията. Заповядайте, г-н Чаушев.  

 

Г-н Чаушев:– Благодаря, г-жо Чаушева. Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-

жо Василева, Уважаеми колеги общински съветници нашата група на политическа 

партия ГЕРБ сме се събрали и сме се разпределили горе долу къде ще участваме и в 

кой комисии, затова ще ми позволите от името на групата, аз да правя 

предложенията във всички комисиите. Така, че в първата комисия предлагам като 

членове да влезнат Венета Тодорова и Росица Чолакова от нашата група. Това е 

моето предложение. Благодаря ви.  

 

Г-жа Чаушева:– Благодаря и аз. Заповядайте, г-жо Василева.  

 

Г-жа Василева:- Уважаеми колеги съгласно чл. 50, ал. 2 от 

Правилника за работа на общински съвет Девин съм провела разговор с 

всички колеги и съм спазила условието на този член, затова след 

предварителни разговори ви предлагам в комисията за „Бюджет и финанси. 

Европейски фондове и програми” да влезнат: 

- Г-жа Венета Тодорова 

- Г-н Николай Люнчев 

- Г-жа Росица Чолакова  

- Г-жа Снежана Чавдарова  

- Г-н Ангел Ликов  

- Г-н Георги Гетов 

- Г-жа Наташа Василева 

Благодаря ви колеги. 

Г-жа Чаушева:– Благодаря, г-жо Василева. Други предложения. 

Заповядайте, г-н Даскалов.  

 

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

смятам, че след като са проведени предварителни разговори е нормално да 
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чуем мнението на председателя на общински съвет г-жа Василева и да се 

съобразим с това нещо и ако има някои някакви други забележки или пък 

други мнения да ги посочи, а в противен случай да гласуваме това, което тя 

е предложила след като е провела разговор с всеки един от кандидатите за 

членове на комисиите.  

 

Г-жа Чаушева:– Благодаря ви. Други колеги. Ако няма предлагам, 

прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува:  

 

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

 

Г-жа Чаушева:– Съгласно правилника трябва да гласуваме предложението 

на г-н Чаушев като то съвпада с предложението на г-жа Василева. 

 

Г-н Чаушев:– По процедурата може ли? Моето предложение съвпада с 

предложението на председателя на общински съвет и тези лица фигурират в нейното 

предложение така, че може да преминем направо към гласуване.  

 

Г-жа Чаушева:– Предлагам да гласуваме членовете на комисията анблок. 

Който е съгласен да гласуваме членовете на комисията анблок , моля да гласува: 

 

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

 

Г-жа Чаушева:– Може да зачетете предложението г-жо Василева.  

 

Г-жа Василева:- Членове на ПК „Бюджет и финанси. Европейски 

фондове и програми” („БФЕФП”) са: 

- Г-жа Венета Тодорова 

- Г-н Николай Люнчев 

- Г-жа Росица Чолакова  

- Г-жа Снежана Чавдарова  

- Г-н Ангел Ликов  

- Г-н Георги Гетов 

- Г-жа Наташа Василева 

 

Г-жа Чаушева:– Благодаря ви. Който е съгласен с така предложения състав 

на постоянната комисия моля да гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 13. Приема се. 
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Г-жа Чаушева:– Следва да изберем председател на комисията. Така, че 

моля предложения. Заповядайте, г-н Кисьов.  

 

Г-н Кисьов:– Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, Уважаеми 

колеги предлагам председател на комисията по „БФЕФП” да бъде г-жа Венета 

Тодорова.  

 

Г-жа Чаушева:– Други предложения. Заповядайте, г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева:- Уважаеми колеги, аз подкрепям предложението на 

г-н Кисьов, тъй като г-жа Венета Тодорова е била председател на тази 

комисия в предходния мандат. Благодаря ви.  

 

Г-жа Чаушева:– Благодаря ви. Други предложения. Ако няма предлагам 

процедура за прекратяване на разискванията за председател на комисията, които е 

съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Г-жа Чаушева:– Подлагам на гласуване председателското място на 

комисията, а именно г-жа Венета Тодорова, който е съгласен с така направеното 

предложение моля да гласува: 

 

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

 

Г-жа Чаушева:– Преминаваме към втората комисия - ПК „Устройство на 

територията. Общинска собственост. Селско и горско стопанство”; (ПК 

„УТОССГС”). Моля за вашите предложения. Мисля, че г-н Чаушев отново ще 

си даде своите предложения.  

 

Г-н Чаушев:– Нека първо да чуем предложенията на г-жа Василева. 

 

Г-жа Чаушева:– Заповядайте, г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева:– Колеги предложенията за членове в тази комисия са: 

- Г-н Димитър Кисьов 

- Г-н Красимир Даскалов 

- Г-н Николай Люнчев 

- Г-н Руси Чаушев 

- Г-н Свилен Виденов 

- Г-н Юлиян Семчев 
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- Г-жа Наташа Василева 

 

Г-жа Чаушева:– Благодаря, г-жо Василева. Г-н Чаушев имате ли някакви 

претенции, защото съобщихте, че ще правите предложения по всички комисии. 

 

Г-н Чаушев:- Нямам. След като г-жа Василева е провела разговори няма 

смисъл да се повтаряме. 

 

Г-жа Чаушева:– Нямате претенции. Други предложения колеги. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, които е 

съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Г-жо Василева, ако обичате да зачетете състава на комисията. 

 

Г-жа Василева:– Предложенията за членове на ПК „Устройство на 

територията. Общинска собственост. Селско и горско стопанство” са: 

- Г-н Димитър Кисьов 

- Г-н Красимир Даскалов 

- Г-н Николай Люнчев 

- Г-н Руси Чаушев 

- Г-н Свилен Виденов 

- Г-н Юлиян Семчев 

- Г-жа Наташа Василева 

Колеги още един път ви напомням дори и с колегите, които ги няма в залата 

са проведени разговори и са си дали своето съгласие. Благодаря ви.  

 

Г-жа Чаушева:– Колеги, които е съгласен с така прочетения състав на ПК 

„Устройство на територията. Общинска собственост. Селско и горско 

стопанство”, моля да гласува: 

 

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

 

Моля за предложения за председател на комисията. Заповядайте, г-н 

Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:– Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева  мисля, че 

като компетентно лице, което е завършило точно тази професия е г-н Кисьов 

и предлагам да е председател на тази комисия.  
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Г-жа Чаушева:–  Благодаря ви. Други предложения. Виждам, че няма и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, които е съгласен 

моля да гласува: 

 

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

 

Който е съгласен с предложението на г-н Даскалов председател на 

комисията по устройство на територията да бъде Димитър Кисьов, моля да гласува: 

 

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

 

Г-жа Чаушева:– Преминаваме към третата комисия - ПК „Образование, 

младежки дейности, спорт, туризъм, култура”; (ПК „ОМДСТК”).  Моля за 

вашите предложения за състава на комисията. Ако желаете г-жа Василева да зачете 

съобразно вашите желания.  

 

Г-жа Василева:- Колеги предложенията за членове в тази комисия са: 

- Г-н Ангел Ликов 

- Г-н Велизар Шанов  

- Г-н Божидар Корчев 

- Г-н Димитър Кисьов 

- Г-н Юри Поюклийски  

- Г-жа Снежана Чавдарова 

- Г-жа Дияна Чаушева 

Г-жа Чаушева:– Имате думата за други предложения. Виждам, че няма и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, които е съгласен 

моля да гласува: 

 

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

 

Г-жо Василева, ако обичате да зачетете отново състава на комисията. 

 

Г-жа Василева:– Предложенията за членове на ПК „Образование, 

младежки дейности, спорт, туризъм, култура” са:   
- Г-н Ангел Ликов 

- Г-н Велизар Шанов  

- Г-н Божидар Корчев 

- Г-н Димитър Кисьов 

- Г-н Юри Поюклийски  

- Г-жа Снежана Чавдарова 
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- Г-жа Дияна Чаушева 

Г-жа Чаушева:– Благодаря. Колеги, които е съгласен с така прочетения 

състав на ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура”, 

моля да гласува: 

 

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

 

Моля за предложения за председател на комисията. Заповядайте г-н Корчев. 

 

Г-н Корчев:– Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Председател, Уважаеми 

Колеги, предлагам за председател на тази комисия г-н Ангел Ликов. 

 

Г-жа Чаушева:– Благодаря. Други предложения. Заповядайте, г-н 

Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:– Аз изразявам становище, че с големия си опит и с 

активността, която проявява в областта на туризма най-добър за председател на 

тази комисия ще бъде г-н  Юри  Поюклийски и затова предлагам него. 

 

Г-жа Чаушева:– Благодаря. Има две предложения. Други предложения. 

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

които е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Има постъпили две предложения: 

- Първото предложение за председател на комисията да бъде г-н Ангел 

Ликов, който е съгласен моля да гласува: 

 

7 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 5 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 13.  

Мисля, че се обезсмисля гласуването на второто предложение, тъй като  7 

срещу 6 гласа. Все пак нека да го подложим на гласуване да сме сигурни, че е така. 

Който е съгласен г-н Юри  Поюклийски  да е председател на комисията моля да 

гласува: 

 

6 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 7 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 13. Не се приема. 

Председател на комисията е г-н Ангел Ликов. 
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Г-жа Чаушева:– Колеги преминаваме към последната комисия - ПК 

„Здравеопазване и социална политика. Екология”; (ПК „ЗСПЕ”).  Моля за 

вашите предложения за състава на комисията. Заповядайте, г-жо Василева.  
 

Г-жа Василева:- Колеги предложенията за членове в тази комисия са: 

- Г-н Божидар Корчев 

- Г-жа Наташа Василева 

- Г-н Георги Гетов 

- Г-жа Венета Тодорова 

- Г-жа Дияна Чаушева 

- Г-жа Росица Чолакова 

- Г-н Рамадан Фезов 

Г-жа Чаушева:– Благодаря. Други предложения. Виждам, че няма и затова 

предлагам процедура за прекратяване на разискванията, които е съгласен моля да 

гласува: 

 

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

 

Г-жо Василева, ако обичате да зачетете отново състава на комисията. 

 

Г-жа Василева:– Предложенията за членове на ПК „Здравеопазване и 

социална политика. Екология” са: 

- Г-жа Наташа Василева  

- Г-н Божидар Корчев 

- Г-н Георги Гетов 

- Г-жа Венета Тодорова 

- Г-жа Дияна Чаушева 

- Г-жа Росица Чолакова 

- Г-н Рамадан Фезов 

Г-жа Чаушева:– Благодаря. Колеги, който е съгласен с така прочетения 

състав на ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология”, моля да 

гласува: 

 

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

 

Моля за предложения за председател на комисията.  
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Ако позволите, аз да направя предложение, което е за г-жа Росица 

Чолакова, тъй като тя е мой колега и аз вярвам, че тя ще се справи с тази задача. 

Ако има други предложения, заповядайте.  

Заповядайте, г-жо Чолакова. 

 

Г-жа Чолакова:– Моето предложение е за г-жа Дияна Чаушева, тъй като 

има дълги години в здравеопазването. 

 

Г-жа Чаушева:– Благодаря ви. Има две предложения, аз предлагам да ги 

гласуваме. Ако позволи г-жа Чолакова, аз си давам отвод и затова остава 

единствено предложение. Аз ще помагам с каквото е необходимо. Заповядайте г-жо 

Тодорова. 

 

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

аз мисля, че от морална гледна точка  така да се каже Диана Чаушева  понеже е 

свързана и с болницата пък и миналия мандат си имахме разни такива неща покрай 

болницата предлагам наистина да е Росица Чолакова председател на тази комисия.  

Не знам вие на какво мнение сте,  но това е моето предложение. 

 

Г-жа Чаушева:– Аз си дадох отвод така, че,  ако няма други предложения 

нека да прекратим с процедурата по предложения за председател на комисията, 

който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, който е съгласен г-жа Росица Чолакова да бъде председател на ПК 

„Здравеопазване и социална политика. Екология”, моля да гласува: 

 

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

13. Приема се. 

 

Г-жа Чаушева:– Заповядайте, г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева:–  Колеги тъй като на някой  е за първи път да е съветник и 

им е простено, но други сме вече пореден мандат и искам да ви зачета чл. 47 от 

Правилника за работа на общинския съвет, който гласи - Общински съвет Девин 

създава свои постоянни и временни комисии и специализирани органи избира от 

своя състав членовете и председателите им с явно гласуване и с мнозинство не по-

малко от  9 общински съветници, което ще рече, че към момента няма избран 

председател на комисията по „Образование, младежки дейности, спорт, 



Протокол № 2 от 25.11.2019 г. 
 

11 
 

туризъм, култура.” Ако нямате нищо напротив нека прегласуваме, но преди това 

да има дебати относно кандидатите. 

 

Г-жа Чаушева:– Колеги налага се да прегласуваме председателското място 

на комисията по образование. Нека да дебатираме още. Заповядайте, г-н 

Поюклийски. 

 

Г-н Поюклийски:– Аз си давам отвод като председател за тази комисия. 

 

Г-жа Чаушева:– Давате си отвод. Благодаря. В такъв случай се налага да  

прегласуваме отново предложението за г-н Ангел Ликов. Колеги, който е съгласен г-

н Ангел Ликов да бъде председател на комисията по „Образование, младежки 

дейности, спорт, туризъм, култура” моля да гласува: 

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

 

Заповядайте, г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева:– Благодаря, г-жо Чаушева. Тъй като правилника позволява 

и мога да продължа да ръководя заседанието - след прекратяване на обсъждането 

зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 4 

 

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА,  

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

ООппррееддеелляя  ссъъссттаавваа на постоянните комисии /ПК/ и техните председатели в 

Общински съвет – Девин, както следва: 

1. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” (ПК 

„БФЕФП”): 

 

Председател: Венета Стамова Тодорова 

 

Членове:  

Николай Петров Люнчев 
Росица Красимирова Чолакова  

Снежана Алдинова Чавдарова  

Ангел Асенов Ликов  
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Георги Гетов Гетов 

Наташа Владимирова Василева 

 

2. ПК „Устройство на територията. Общинска собственост. Селско и 

горско стопанство” (ПК „УТОССГС”): 

 

Председател: Димитър Емилов Кисьов 

 

Членове:  
Красимир Росенов Даскалов 

Николай Петров Люнчев 

Руси Вадимов Чаушев 

Свилен Хариев Виденов 

Юлиян Велков Семчев 

Наташа Владимирова Василева 

3. ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” 

(ПК „ОМДСТК”): 

 

Председател: Ангел Асенов Ликов 

Членове:  

Велизар Викторов Шанов  

Божидар Юриев Корчев 

Димитър Емилов Кисьов 
Юри Юриев Поюклийски  

Снежана Алдинова Чавдарова 

Дияна Асенова Чаушева 

4. ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” (ПК „ЗСПЕ”): 

 

Председател: Росица Красимирова Чолакова 

Членове:  
Наташа Владимирова Василева 

Божидар Юриев Корчев 

Георги Гетов Гетов 

Венета Стамова Тодорова 

Дияна Асенова Чаушева 

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

гласува: 

 

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

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

закривам днешното заседание на общински съвет.  

 
 
 
 
 
НАТАША ВАСИЛЕВА 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова   /Дата: 27.11.2019 г./ 
Младши експерт К ОбС- Девин 
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