
 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 

 
гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,  

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg 

Вх. № 08-18-16 

06.10.2022 г. 

ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

ДОКЛАД 

по чл. 30, ал. 1 от Наредбата за символиката и отличията на Община Девин 

ОТНОСНО: Вземане на решение по предложение на кмета на община Девин за 

удостояване на граждани на община Девин със званието „Почетен 

гражданин на град Девин“. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Днес, 06.10.2022 г., от 14.30 часа, в изпълнение на чл. 30, ал. 1 от Наредбата 

за символиката и отличията на Община Девин (НСООД), в кабинета на председателя 

на Общински съвет – Девин, се проведе заседание на комисията за изготвяне на 

настоящия доклад, в състав: 

 Здравко Иванов, кмет на община Девин 

 Наташа Василева, председател на Общински съвет – Девин 

 Ангел Ликов, председател на ПК: „Образование, младежки дейности, 

спорт, туризъм, култура” 

 Росица Чолакова, председател на ПК: „Здравеопазване и социална 

политика. Екология.” 

 Елка Станчева, секретар на община Девин 

В изпълнение на задачата за изготвяне на Доклад до Общински съвет – Девин 

за вземане на решение по предложение за удостояване със званието „Почетен 

гражданин на град Девин“, комисията в горния състав, разгледа Докладна записка Вх. 

№ ДЗО-171 от 05.10.2022 г. в Общински съвет – Девин на кмета на община Девин, 

Здравко Иванов, с приложените документи и предложение за решение. 

Комисията установи следното: 

Предложението е направено след инициатива на г-н Емил Енчев, с писмо Вх. № 

94Е-93-1 от 13.07.2022 г. до кмета на община Девин и председателя на Общински 

съвет – Девин, подкрепено и допълнено от представители на обществени съвети и 

граждани, видно от Списък на членове на обществени съвети и граждани, участвали 

на среща за обсъждане на предложения за присъждане на отличия на граждани на 

община Девин, Дата: 16.09.2022 г., 10.00 ч. Място на провеждане: заседателна зала, 

Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. 3. 
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Към предложението са приложени всички документи, съгласно чл. 29, ал. 2 от 

Наредбата за символиката и отличията на Община Девин.  

1. подробни мотиви; 

2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към Община Девин  

3. биография на предлагания кандидат;  

4. писмено съгласие на кандидата за удостояване със званието или неговите 

наследници. 

Уважено е правото на д-р Петър Георгиев Дечев да откаже присъждането на 

званието. 

След обсъждане, комисията прие предложението на кмета на община Девин за 

Присъждане на званието „Почетен гражданин на град Девин“ на: 

 Стефан Ангелов Ашиков (посмъртно)  

 Анастас Димитров Чуртов (посмъртно)  

 Трендафил Киров Трендафилов (посмъртно) 

 Д-р Юлка Владимирова Такева (посмъртно)  

 Д-р Михаил Борисов Калнев 

 Д-р Севделин Антимов Яръмов 

 Д-р Иванка Петрова Михайлова 

 Стефан Димитров Манолов  

 Стоил Георгиев Кълвачев  

 Манол Димитров Ташков  

Комисията предлага на членовете на Общински съвет – Девин, след обсъждане, 

да приемат следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 5, ал. 3, т. 22 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 30, ал. 2, във връзка с чл. 28, т. 1 и т. 4, предложение 

първо и чл. 29 от Наредбата за символиката и отличията на Община Девин, Общински 

съвет – Девин  

РЕШИ: 

1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Девин“ за 

изключителен принос за развитието на община Девин: 

 Стефан Ангелов Ашиков (посмъртно)  

 Инж. Стоил Георгиев Кълвачев  

2. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Девин“ за 

дългогодишна общественополезна дейност: 

 Анастас Димитров Чуртов (посмъртно)  



3 

 Д-р Иванка Петрова Михайлова 

 Манол Димитров Ташков  

 Д-р Михаил Борисов Калнев 

 Д-р Севделин Антимов Яръмов 

 Инж. Стефан Димитров Манолов  

 Трендафил Киров Трендафилов (посмъртно) 

 Д-р Юлка Владимирова Такева (посмъртно)  

Във връзка с провеждане на тайното гласуване по чл. 30, ал. 2 от Наредбата за 

символиката и отличията на Община Девин, комисията обсъди и одобри образец на 

обща бюлетина, в която да са изписани трите имена на номинираните, подредени по 

азбучен ред, с разделителни линии между тях и празно квадратче пред тях. Гласува 

се със „За“ за всеки номиниран кандидат като в общата бюлетина в празното 

квадратче за всеки се отбелязва знак „Х“. Липсата на знак в квадратчето пред някое 

име означава гласуване „Против“. 

Одобрената бюлетина е неразделно приложение към протокола. 

Приложение: Образец на БЮЛЕТИНА за гласуване на общинските съветници 

на предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Девин“, 

проведено на 07.10.2022 г. 

Комисия по чл. 30, ал. 1 от НСООД: 

/П/ 

Здравко Иванов 
Кмет на община Девин 

/П/ 

Наташа Василева 

Председател на Общински съвет – Девин 

/П/ 

Ангел Ликов  

Председател на ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” 

/П/ 

Росица Чолакова 
Председател на ПК: „Здравеопазване и социална политика. Екология.” 

/П/ 

Елка Станчева  
Секретар на община Девин



Приложение 
Образец! 
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БЮЛЕТИНА 

за гласуване на общинските съветници на предложение за удостояване със званието 

„Почетен гражданин на град Девин“, проведено на 07.10.2022 г. 

 за изключителен принос за развитието на община Девин 

 

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
СТЕФАН АНГЕЛОВ АШИКОВ  
(посмъртно) 

 

 

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ Инж. СТОИЛ ГЕОРГИЕВ КЪЛВАЧЕВ 

 

 

 за дългогодишна общественополезна дейност 

 

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
АНАСТАС ДИМИТРОВ ЧУРТОВ 

(посмъртно) 
 

 

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ИВАНКА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА 

 

 

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ МАНОЛ ДИМИТРОВ ТАШКОВ 

 

 

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ Д-р МИХАИЛ БОРИСОВ КАЛНЕВ 

 

 

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ Д-р СЕВДЕЛИН АНТИМОВ ЯРЪМОВ 

 

 

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ Инж. СТЕФАН ДИМИТРОВ МАНОЛОВ 

 

 

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
ТРЕНДАФИЛ КИРОВ ТРЕНДАФИЛОВ 

(посмъртно) 
 

 

ЗА ПРОТИВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
Д-р ЮЛКА ВЛАДИМИРОВА ТАКЕВА 

(посмъртно) 
 

 


