
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

ПРОТОКОЛ 

№ 14 от 10.09.2019 година 
 

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

10.09.2019 година /вторник/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 10, 

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. Искам да ви благодаря, че се 

отзовахте така скорострелно както се казва на това заседание, защото въпроса, 

които ще разглеждаме е изключително важен за община Девин.  

На настоящето заседание има наличие на кворум от 17, присъстват 10 

общински съветници от които 7 отсъстват. Пред вас е раздаден Дневния ред. Той се 

състои от една точка. 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 

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

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

 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 10 

 

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

Общински съвет. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128 от 29.08.2019 г. относно: Създаване 

на временна комисия за провеждане на процедурата за определяне на съдебни 

заседатели. 

Докладва: Руси Чаушев 

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

моля да гласува: 

 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 10. Приема се. 

 

Г-н Шанов:– 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128 от 29.08.2019 г. относно: Създаване 

на временна комисия за провеждане на процедурата за определяне на съдебни 

заседатели. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Шанов:- Благодаря, г-н Чаушев. Уважаеми колеги давам думата 

за предложения и мнения. Знаете, че трябва да предложим членове на 

самата комисия, така, че имате думата. Заповядайте, г-н Чаушев.  

 

Г-н Чаушев:– Искам само да внеса една яснота с какво ще се занимава 

самата комисия на колегите общински съветници така, както е записано и в проекта 

за решение. Задачите на комисията в общи линии са следните:  

- да извърши проверка на документите на кандидатите подали 

заявление за съдебни заседатели и да изготви доклад и списък на 

допуснатите кандидати.  

- да публикува на интернет страницата на общински съвет най 

малко 14 дни преди изслушването доклада, списъка на допуснатите 

кандидати и техните документи, които се изискват от Закона за съдебната 

власт. 

- да проведе открита заседание и изслушване на кандидатите. 

- да изготви и внесе в общинския съвет ДЗ с проект за решение 

за определяне на съдебни заседатели при Районен съд – Девин и Окръжен 

съд – Смолян, като приложи към докладната и протокола от изслушването и 

доклада за провеждането му.  

Това е в общи линии с което трябва да се занимава комисията, която 

би следвало днес да изберем. 

 

Г-н Шанов:- Благодаря, г-н Чаушев. Заповядайте, г-жо Василева.  
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Г-жа Василева:- Може ли да се предлагат хора, който отсъстват в 

момента от залата. 

 

Г-н Чаушев:– Ако имате тяхното съгласие.  

 

Г-жа Василева:- Имам предложение за Севдалина Брезалиева и 

Галя Белберова. 

 

Г-н Чаушев:– Така както е направено в ДЗ комисията трябва да се състой 

от 5 члена, от които по закон трябва да има председател, заместник председател и 

членове. 

 

Г-н Шанов:- Заповядайте г-жо Брезалиева. 

 

Г-жа Брезалиева:- Аз предлагам Наташа Василева. 

 

Г-н Шанов:- Благодаря. Заповядайте г-жо Василева.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря за предложението, но подавам отвод 

поради ангажименти и няма да имам възможност да присъствам на 

комисиите. 

 

Г-н Шанов:- Благодаря. Заповядайте, г-н Виденов.  

 

Г-н Виденов:- Аз предлагам Руси Чаушев.  

 

Г-н Шанов:- Благодаря. Заповядайте, г-н Митев. 

 

Г-н Митев:- Аз предлагам Христина Димитрова. 

 

Г-н Шанов:- Благодаря. Заповядайте, г-жо Белберова. 

 

Г-жа Белберова:- Аз предлагам Дияна Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Уважаеми г-н Председател, аз прекалено много 

ангажименти имам и няма да имам възможност да участвам и не искам да 

ангажирам колегите, които ще трябва да направят всички тези неща да ги 

затруднявам с отсъствието си. Нека да е човек, които наистина ще има 

възможност. 

 

Г-н Шанов:- Благодаря. Заповядайте, г-н Чаушев.  
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Г-н Чаушев:- Предлагам Велизар Шанов.  

 

Г-н Шанов:- Благодаря, г-н Чаушев. До тук имаме 5 члена. Сега 

трябва да определим, кои ще е председател и зам. председател. 

Заповядайте, г-н Виденов.  

 

Г-н Виденов:- Аз предлагам Руси Чаушев за председател.  

 

Г-н Шанов:- Благодаря. Заповядайте, г-жо Василева.  

 

Г-жа Василева:- Аз предлагам Севдалина Брезалиева за заместник 

председател. 

 

Г-н Шанов:- Благодаря ви. Други предложения, ако няма зачитам 

членовете на комисията.  

Председател – Руси Чаушев 

Зам. прeдседател – Севдалина Спахиева - Брезалиева 

Членове – Галя Белберова 

 - Христина Димитрова 

 - Велизар Шанов 

 

Предлагам да гласуваме анблог, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 125 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 68, ал. 1, чл. 68 „а” от Закона за 

съдебната власт, чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели,  

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Създава временна комисия в състав от 5 члена:    

 

Председател: - Руси Чаушев 

 

Зам.-председател: - Севдалина Спахиева - Брезалиева 

 

Членове: 



Протокол № 14 от 10.09.2019 г. 
 

5 
 

 - Галя Белберова 

 - Христина Димитрова  

 - Велизар Шанов 

 

1. Поставя следните задачи на временната комисия:  

- да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за 

съдебни заседатели за Районен съд – Девин и Окръжен съд – Смолян и изготви 

доклад и списък на допуснатите кандидати;  

- да публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Девин, най-

малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68 „а” от Закона за съдебната 

власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните 

автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 

от същия закон. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва 

да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните 

дейности; 

 - да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при 

спазване изискванията на чл. 68 „а”, ал. 1 - 3 от ЗСВ и състави доклад за 

протичането му и протокол от изслушването, които да публикува на интернет 

страницата на Община Девин; 

- да изготви и внесе в Общински съвет - Девин докладна записка с проект за 

решение - предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд – 

Девин и Окръжен съд - Смолян за мандат 2020 г. - 2024 г., като приложи към 

докладната и протокола от изслушването и доклада от провеждането му. 

 

2. Определя срок за приключване на работата на временната комисия - до 

09.10. 2019 г.  

 

 3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение, с оглед защитата на особено важни обществени интереси, 

свързани с осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд – Девин и Окръжен 

съд - Смолян, спазване на сроковете съгласно Закона за съдебната власт и с оглед 

опасността от закъснението на изпълнението на настоящото решение. 

 

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

гласува: 

 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 10. Приема се. 

 

Г-н Шанов:- Благодаря ви колеги.  
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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 сериозния подход към нашата работа, за участието и разбирането, което 

проявихте днес. 

 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова   /Дата: 11.09.2019 г./ 
Младши експерт К ОбС- Девин 
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