
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

от 06.11.2019 г. 

 

Избор на временна комисия за избиране на председател на  

Общински съвет  Девин. 

 

 

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  

3. Член: Венета Стамова Тодорова  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.11.2019 г., Протокол № 1, т. 2, от дневния ред и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

                                           от 06.11.2019 г. 

Избор на председател на Общински съвет – Девин. 

 

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. 

 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.11.2019 г., Протокол № 1, т. 2, от дневния ред и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

от 06.11.2019 г. 

 

Избор на временна комисия за подготовка на Правилник за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация. 

 

 

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: 

1.Наташа Владимирова Василева. 

2.Дияна Асенова Чаушева 

3.Ангел Асенов Ликов 

4.Юлиян Велков Семчев 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

06.11.2019 г., Протокол № 1, т. 3, от дневния ред и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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