
 

  
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 3 от 13.03.2018 година 
 
 

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

13.03.2018 година /вторник/ от 16.45 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-н Руси Чаушев – 

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Уважаеми колеги,  извънредната сесия бе провокирана от 

едно решение на  Смолянския административен съд. Колеги, вие сте запознати с 

докладната записка, приложено  е и решението на Смолянския административен съд, 

което решение,  не е окончателно и не е влезнало в сила. Така че това нещо, не 

поражда никакви правни действия от тук нататък, нито пък от днешна дата назад. 

Съжалявам, че някои колеги ги няма тука, защото техните така волеизлияния по 

социалните мрежи, създават лошо име на общинския съвет. Едва ли не, че ние две 

години и половина работим, някак си, незаконно и всички наши решения и така 

нататък  са били незаконосъобразни. Но това си е за тяхна сметка. Съгласно чл.70, 

ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация има наличие на 

кворум от 17 присъстват 13 общински съветника, Откривам извънредното заседание 

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

организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация. 

 Зачитам дневния ред. 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36 от 12.03.2018 г. относно: Избор на временна 

комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността на общински 

съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 
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Докладва: Председателя на ОбС – Девин 

 

Който е съгласен с така предложения дневен ред може да гласува: 

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

 

Г-жа Василева: - Колеги, разбрахте на днешното извънредно заседание 

има една основна точка ДЗО – 36 от 12.03.2018 г. 

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36 от 12.03.2018 г. относно: Избор на временна 

комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността на общински 

съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

Докладва: Председателя на ОбС – Девин 

 

Заповядайте господин Чаушев. 

 

 Г-н Чаушев: – Благодаря, госпожо Василева. Във връзка с решение № 101 

от 28.02.2018 г. на Смолянския административен съд предлагам да се избере, 

временна комисия за подготовка на нов Правилник за организацията и дейността на 

общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. Предлагам следния проект за решение и ако ми позволите само да 

допълня и малко разяснение, относно това решение на Смолянския административен 

съд. По принцип прокуратурата извършва проверка и контрол на абсолютно всички 

приети актове, наредби и правилници на общинските съвети в това число и 

общински съвет в община Девин. Самата окръжна прокуратура има разпореждане от 

Върховна Касационна  Прокуратура от миналата година с което разпореждане е 

оказано на окръжните прокуратури да подложат на контрол и проверка всички 

наредби и правилници на общинските съвети в това число и Девин. Беше поискан 

правилника за преглед и прокуратурата установи, че самия правилник не е приет, 

съгласно нормите на чл. 26 ал.3 и 4 от Закона за нормативните актове, което ще 

рече преди приемането на нормативния акт, следва да бъде публикуван на интернет 

страницата на Община Девин, за публично обсъждане. Факт който новосъздадения 

общински съвет не сме го спазили поради една или друга причина, но факта си е 

факт. Проекта за правилника и съобщението за него, беше изготвен и разлепен на 

таблата на общинска администрация за информация, защото той касае основно 

работата на самия общински съвет и взаимодействието му с общинската 

администрация основно, но съдът не прие нашите доводи за това нещо и излезна с 

решение с което отменя Правилника точно поради тази причина. Това решение не е 
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влезнало в сила. Имаме 14-дневен срок в който ние можем да го обжалваме. Така, че 

в момента  действащия правилник е този, който ние сме го приели 2015 г. и сме го 

изменили в последствие с две решения на общински съвет. Твърдението на някои 

общински съветници, че община Девин  е единствената община, която няма 

правилник на територията на България не отговаря на истината. Тези твърдения са 

неверни и не искам да падам на това ниво и да се обяснявам. Така, че ние си 

продължаваме работата, така както сме си вършили досега и продължаваме да си 

работим по този правилник. В същото време трябва да направим подготовка за 

изработка на нов правилник, защото по презумпция е  възможно Върховния съд, да 

отмени този правилник, а ние през това време, вече ще сме си приели нов 

правилник, съгласно разпоредбите на ЗНА. Това са основните доводи за това 

извънредно заседание,  да изработим проект, да го публикуваме по-навреме на 

интернет страницата на Община - Девин, за да може да тече този 30 дневен срок за 

предложения и обсъждане и на следващото редовно или извънредно заседание на 

общински съвет  да го обсъдим и да го приемем. Това е.  

 

Г-жа Василева:  - Колеги, имате думата за предложения, мнения, разисква-

ния.  Заповядайте господин Устов. 

 

Г-н Устов: - Искам да попитам, след като сме обжалвали, имаме ли право на 

тази процедура да избираме комисия за правилника. 

 

Г-жа Василева:  -  Заповядайте господин Чаушев.  

 

Г-н Чаушев: – Да,  това не е нещо незаконно, ние по всяко едно време, 

може да избираме временни комисии с определена цел. В случая временната 

комисия, която ще избираме, тя е за изработка на нов правилник на общинския 

съвет. Този нов правилник ще бъде подложен на публично обсъждане и след това 

общинския съвет ще реши. Няма никакъв проблем в това нещо. Евентуално, ако се 

приеме този правилник, той ще отмени този действащия правилник по който работим 

в момента. 

 

Г-жа Василева:  -  Заповядайте господин Семчев. 

  

Г-н Семчев: - Колеги,  аз имам едно питане, какво на наложи обжалването 

на решението на съда.  

 

Г-жа Василева:  -  Заповядайте господин Чаушев. 
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Г-н Чаушев: – Решението е наложи, че самия проект за правилник, който 

беше изработен 2015-та година ноември месец, не е публикуван за публично 

обсъждане на сайта на Община Девин. 

 

Г-жа Василева:  -  Заповядайте господин Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Попитах, какво наложи обжалването решението на 

прокуратурата за отмяна на решението на съда. 

 

Г-н Чаушев:  –  Решението все още не е обжалвано, тече 14-дневен срок за 

обжалване. 

Г-н Семчев: - Вие ще го обжалвате ли? 

  

Г-н Чаушев:  – Ще преценим ситуацията, за да не се получава вакуум. В 

такъв смисъл, да се окаже някаква такава ситуация, правна, възможно е да се 

обжалва, ще преценим шансовете за успех с адвоката.  

 

Г-н Семчев: - Ако позволите да изразя мнение, по-добър и бърз начин е 

това което правим в момента, комисия, приемане  на правилника, 30 дни 

обнародване и приемане и да вървим напред, защото, ако обжалваме и спечелим 

делото, например, а сме приели втори правилник с някакви поправки, влизаме в 

някаква друга полемика. Трябва да отменим и някои от двата правилника. 

Благодаря.  

 

Г-н Чаушев:  – Благодаря и аз. Ако позволите не пречи да се изработи нов 

правилник и няма да го подлагаме на обсъждане в сесия на общински съвет до 

окончателното решение на съда. Ако евентуално обжалваме решението, ние трябва 

да изчакаме решението на Върховния съд. Ще преценим ние с адвоката. Ще го 

уточним това в последствие. Това не пречи ние да си изработим един проект за нов 

правилник. То може да си стои само като проект.  

 

Г-жа Василева:  -  Други колеги. Колеги, както разбрахте, неслучайно така 

сме се събрали инцидентно, нещата предварително са обсъдени със специалисти. 

Ето разбрахте от дебата, който се проведе. Ако имате вие някакви още мнения и 

някакви предложения, относно членовете, които трябва да влезнат в тази комисия, 

моля заповядайте. Значи първо трябва да изберем, броя на членовете на комисията 

и след това състава на комисията. Заповядайте господин Чаушев. 
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  Г-н Чаушев:  – Колеги, само да допълня, предишната комисия се състоеше 

от седем члена. 

 

Г-жа Василева:  -  Моето предложение е комисията да бъде от пет члена и 

да ви кажа, трудно се работи с повече хора. А пък и ние вече имаме готовност, 

достатъчно имаме опит и колегите, след това, ако се наложи всичко ще бъде 

обсъдено и на работни срещи и в залата. Моето предложение е за пет члена. Други 

предложения. Колеги, предлагам процедура за прекратяване разискванията относно 

броя на членовете в комисията. 

 

 Който е съгласен с това предложение, моля да гласува 

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

 

  Колеги, заповядайте за предложения за състава на комисията. Заповядайте 

господин Семчев. 

 

Г-н Семчев: -  Първо да гласуваме от колко члена е състава на комисията.  

 

Г-жа Василева:  -  Извинявайте колеги, който е съгласен комисията да 

бъде  в състав от пет члена, моля да гласува 

 

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

 

Подлагам на обсъждане предложения относно състава на комисията, моля 

заповядайте. Аз имам предложение за комисията, ако нямате нищо напротив. 

Предлагам пет човека, след това може да допълвате, да разисквате. 

 

1.Руси ВадимовЧаушев 

2.Наташа  Владимирова Василева  

3.Велизар Викторов Шанов  

4.Юлиян Велков Семчев 

5.Христина Тошкова  Димитрова 

 

Колеги, други предложения. Заповядайте господин Семчев. 

 

 Г-н Семчев: -  Предлагам да гласуваме състава на комисията поименно, а 

не анблок. 
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 Г-жа Василева:  -  Подлагам на гласуване предложението на господин 

Семчев. 

 Който е съгласен гласуването да става поотделно, моля да гласува 

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

 

Други предложения.Няма. Пристъпваме към гласуване. 

 

Който е съгласен, Руси Чаушев, да влезе в тази комисия, моля да гласува  

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

 

Който е съгласен, Наташа Василева да влезе в тази комисия, моля да гласува 

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

 Кворум – 13. Приема се. 

 

Който е съгласен, Велизар Шанов, да влезе в тази комисия, моля да гласува 

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

 Кворум – 13. Приема се. 

 

Който е съгласен, Юлиян Семчев, да влезе в тази комисия, моля да гласува 

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

 Кворум – 13. Приема се. 

 

Който е съгласен, Христина Димитрова, да влезе в тази комисия, моля да 

гласува 

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

 Кворум – 13. Приема се. 

 

Заповядайте господин Семчев. 

 

 Г-н Семчев: -  Предлагам Руси Чаушев за председател на комисията. 

 

 Г-жа Василева:  -  Други предложения. Няма. 

 

 Който е съгласен да прекратим разискванията относно председател на 

комисията, моля да гласува 

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

 

Който е съгласен, Руси Чаушев да бъде председател на комисията, моля да 

гласува  
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12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВАЛ. 

 Кворум – 13. Приема се. 

 

Заповядайте господин Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:  – Благодаря госпожо Василева. Поради изчерпване на 

дневния ред закривам заседанието. Благодаря ви за участието. 

 
 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Изготвил: 

Людмила Глухова /Дата: 15.03.2018 г./ 
Главен специалист „Канцелария на общинския съвет”  
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