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......

ПРОТОКОЛ
№9
Днес 19.10.2016 г. – празник на град Дупница в заседателната зала на община
Дупница се проведе IX извънредно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 30 общински съветници.
Отсъстваха Георги Райнов и д-р Пламен Соколов.
На тържественото заседание присъстваха: Кмета на общината – инж. Методи Чимев,
зам. Кметовете – г-жа Олга Китанова, г-н Крум Милев и г-н Красимир Георгиев, секретаря на
общината – г-жа Невена Манова, областния управител – г-н Виктор Янев, зам. Областния
управител – г-жа Радослава Чеканска, Кмета и Председателя на ОбС на община Крива
паланка, служители на общинска администрация, кметове на кметства, журналисти и
граждани.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – г-н Ивайло Константинов в 10.10
часа.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добър ден на всички.
Поздравявам Ви с днешния празник
В залата присъстват 30 общински съветника. Има необходимия кворум. Откривам IX
извънредно заседание на Общински съвет Дупница.

(свири се Химна на Република България)
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Уважаеми колеги, дневния ред се състои от 5 точки.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Приветствие на Кмета на Община Дупница.
2. Поздравления по случай празника на град Дупница – 19 октомври, ден на “Свети Йоан
Рилски – Чудотворец”.
3. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет
Дупница, относно Удостояване посмъртно с отличие “Почетен знак на Община
Дупница” на Андрей Костадинов Севдин. /вх. № 570/18.10.2016г./
4. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет
Дупница, относно Удостояване с отличие “Почетен знак на Община Дупница” на
Футболен клуб “Марек” за особено големи заслуги и постижения в областта на спорта
постигнати през сезон 1976-1977година, както спечелването на Националната купа
през 1978 год. и участието на отбора в Европейските клубни турнири. /вх. №
571/18.10.2016г./
5. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет
Дупница, относно Удостояване посмъртно със званието “Почетен гражданин на
община Дупница” на Акад. Георги Стефанов Наджаков. /вх. № 572/18.10.2016г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Първа точка от дневния ред, за приветствие давам думата на Кмета на Община
Дупница – инж. Методи Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми общински съветници,
Скъпи гости,
Граждани на Община Дупница.
Приемете моите поздравления по случай празника на Дупница - 19 октомври. Трябва
да признаем, че хората в нашия град и селата никога не са живели безгрижно. Тук се работи
здраво. Нужни са много кураж, много сили и вяра. Така градим живота си в Дупница. Но
така успяваме да опазим направеното от дедите ни и да създаваме нови посоки на
поколенията след нас. Казват, че трябва да мислим от днес за утре. Положихме основите на
един истински европейски град, какъвто заслужаваме да бъдем. Нашето утре е свързано с
онова утре, когато нашите деца и наследници ще могат да живеят в един много по-красив,
по-чист и по-модерен град. Горделивия и несломим дупнишки дух, жаждата за успехи и
постижения винаги са били коректив в работата ми като Кмет, а убеден съм в работата и на
всички Вас.
Днес почитаме и закрилника на българския народ и на нашия град - Св. Иван Рилски.
Нека днес отправим благодарност към светеца и да го помолим да бди над всички нас. Нека
милостивата му ръка ни подкрепя по пътя, нека любящото му сърце измоли за всички ни
благополучие, светлина и небесна закрила в делата.
Позволете ми да изляза от официалния тон и да се обърна към всички вас.
Приятели, ние сме едно семейство. Политически и лични пристрастия са само един
щрих, но целта, мотива, каузата на всички ни се обуславя в едно – Дупница. Никога не се
предавайте когато защитавате истината, никога не се отчайвайте и продължавайте да давате
най-доброто от себе си. Никога не забравяйте, че корените ви идват от достойна земя на
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горди предшественици. Никога не се срамувайте да кажете “Аз съм дупничанин”. Никога не
забравяйте родния дом и огнище, защото Дупница е била, Дупница е и Дупница ще бъде.
Честит празник на всички!
/аплодисменти/
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Чимев.
Поздравителни адреси са получени от министър-председателя на Република
България г-н Бойко Борисов, който казва:
/чете поздравителния адрес/
(аплодисменти)
Поздравителни адреси изпратиха г-н Кирил Калфин – народен представител от
Кюстендилски многомандатен избирателен район, г-н инж. Петър Петров - народен
представител от Кюстендилски многомандатен район, г-н Иван Ибришимов - народен
представител от Кюстендилски многомандатен избирателен район, г-жа Вяра Церовска –
Кмет на община Перник, г-н Димитър Николов – Кмет на община Бургас, г-н Тодор Попов –
Кмет на община Пазарджик, г-н Георги Икономов – Кмет на община Банско, адв. Елза
Величкова – Кмет на община Бобов дол и г-н Владимир Георгиев – Кмет на община
Самоков.
(аплодисменти)
Думата за приветствие давам на Областния управител на област Кюстендил г-н
Виктор Янев.
(аплодисменти)
Г-Н ВИКТОР ЯНЕВ – Областен управител:
Уважаеми жители на община Кюстендил,
Уважаеми г-н Чимев,
Уважаеми г-н Председател на Общински съвет,
Уважаеми общински съветници.
Присъствието ми тук не е просто един служебен и административен акт за да ви
поздравя с празника на града, с празника на един наистина Чудотворец Иван Рилски, а едно
доказателство за отношението на Областна администрация към работата ви и към това, че
Община Дупница е град, който е един от градовете в региона доказал се със своето модерно
и европейско развитие и на който ние знаем, че ще допринася и за напред за бъдещето на
региона и областта.
Уважаеми общински съветници, работете както до сега, със същия ентусиазъм и
въпреки вашите идеологически противоречия и въпреки вашите понякога различия във
взимането на решенията. Знаете, че единствената ви идеология е благоденствието и
развитието на Община Дупница. Убеден съм, че това ще го направите.
Честит празник!
(аплодисменти)
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Янев.
Давам думата на г-н Арсенчо Алексовски – Кмет на община Крива паланка, за
приветствие.
(аплодисменти)
АРСЕНЧО АЛЕКСОВСКИ – Кмет на община Крива паланка:
Уважаеми Кмет на община Дупница г-н Чимев,
Уважаеми Председател на Общински съвет,
Уважаеми съветници,
Уважаеми граждани на община Дупница.
Позволете ми първо да ви честитя празника на община Дупница Свети Иван Рилски.
Позволете ми от мое име и от името на Община Крива паланка да благодаря за това че сме
поканени във вашата община като представители на Община Крива паланка и именно ние
сме побратимени градове и с Община Дупница работим наистина на едно високо ниво в
продължение на повече от 10 години. Надявам се че двете общини ще продължат да работят
съвместно и за напред.
Нека ви е честит празника още веднъж и много успехи на Кмета и на целия
Общински съвет.
(аплодисменти)
Позволете ми от името на Община Крива паланка един скромен подарък.
(аплодисменти)
Благодаря още веднъж.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря на г-н Алексовски.
Има ли желаещи за изказвания?
Ако няма преминаваме към трета точка от дневния ред. Докладна записка от мен,
относно Удостояване посмъртно с отличие “Почетен знак на Община Дупница” на Андрей
Костадинов Севдин. /вх. № 570/18.10.2016г./
На основание чл. 6, ал. 1 от Правилника за удостояване и награждаване с отличията на
Община Дупница (приет с Решение № 87/15.07.2010 г. на ОбС Дупница), кмета на община
Дупница е направил писмено предложение за удостояване с отличие на Андрей Костадинов
Севдин. Мотивираното предложение до Кмета е по инициатива на Обществено-експертния
съвет по култура към Община Дупница.
Удостояването с отличието “Почетен знак на Община Дупница” на Андрей
Костадинов Севдин следва да бъде присъдено посмъртно на основание чл. 3, ал. 3 от
Правилника за удостояване и награждаване с отличията на Община Дупница
Дупнишката общественост високо цени приноса на г-н Андрей Севдин за развитието
на духовния и културен живот в града ни.
Андрей Севдин е роден на 25 юни 1960 г. Завършва основното си образование в село
Самораново, а през 1980 г. завършва с отличие Художествената гимназия по изобразително
изкуство „Илия Петров”- специалност „живопис”.
За периода 2005 г -2008 г. прави три самостоятелни изложби в град Дупница.
Организатор и участник във всичките 13 изложби „Приятели”, както и в 13-те издания
на проекта „Идентичности”.
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С встъпването си в длъжност през 2001 година като уредник на Общинска галерия
„Околийска къща” и изложбено пространство „Джамията” Андрей Севдин успя коренно да
промени облика им в интериорен и екстериорен план, с неговото лично участие и подкрепата
на общината. Художник със собствен пластичен почерк, Андрей Севдин има над 500
произведения на живописта, графиката, скулптурата. Негови творби са собственост на редица
колекционери в страната и чужбина.
С много такт, търпение и упоритост привлече много широк кръг почитатели и
ценители на изкуството. Положи много усилия да промени мисленето на хората в посока да
търсят и ценят истинското, с високи художествени стойности изкуство. С времето „изнесе”
това изкуство извън изложбените зали и го „ситуира” в други пространства – фоайето на
Общината, Историческия музей, изложби на открито – пространството между „Околийската
къща” и сградата на театъра и др.
С времето името на Андрей Севдин стана символ на висок професионализъм,
родолюбие, патриотизъм и активна гражданска позиция. С тези си качества той спечели
уважението и обичта на голяма част от дупнишката общественост.
Предвид изключителните постижения на г-н Севдин в културния живот на Дупница и
забележителния принос в популяризиране името на града и значими заслуги за развитието на
общината са налице предпоставките по чл. 5 от Правилника за удостояване и награждаване с
отличията на Община Дупница, за удостояването му посмъртно с отличието “Почетен знак на
Община Дупница”.
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, чл. 2,
ал.1, т.2, чл. 3, ал. 3, чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за удостояване и награждаване с
отличията на Община Дупница предлагам общинския съвет да приеме следното решение:
1.Общински съвет Дупница удостоява Андрей Костадинов Севдин посмъртно с
отличието „Почетен знак на Община Дупница”, поради своите изключителни постижения в
културния живот на Дупница, забележителен принос в популяризиране името на града и
значими заслуги за развитието на общината.
Ще помоля за становище на комисията г-жа Инкьова.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ.съветник:
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми дами и господа общ.съветници.
Уважаеми гости.
Дълбоко уважаваме г-н Андрей Севдин. С две ръце гласуваме за предложението на г-н
председателя, но много би ни се искало да удостояваме хората, които са заслужили докато са
живи.
Съгласни сме с предложението.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Инкьова.
Имате думата колеги за изказвания.
Няма желаещи. Гласуваме.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 2, ал.1, т.2, чл. 3, ал. 3, чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за удостояване и
награждаване с отличията на Община Дупница, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 175
1.Общински съвет Дупница удостоява Андрей Костадинов Севдин посмъртно с
отличието „Почетен знак на Община Дупница”, поради своите изключителни постижения в
културния живот на Дупница, забележителен принос в популяризиране името на града и
значими заслуги за развитието на общината.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ще помоля почетния знак да бъде връчен от кмета на града г-н Чимев на неговият брат
г-н Михаил Севдин.
Заповядайте г-н Севдин.
/ връчване на почетното отличие на Андрей Севдин посмъртно на неговият брат г-н
Михаил Севдин/
/ аплодисменти /
Г-Н МИХАИЛ СЕВДИН:
Ще си позволя да кажа две изречения.
Честит празник на всички.
Уважаеми г-н Чимев,
Уважаеми представители на местната власт на Дупница,
Дами и господа.
От името на семейството на Андрей Севдин ви благодарим.
/ аплодисменти /
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Севдин.
Четвърта точка от дневния ред е докладна записка от мен,относно Удостояване с
отличие “Почетен знак на Община Дупница” на Футболен клуб “Марек” за особено големи
заслуги и постижения в областта на спорта постигнати през сезон 1976-1977 година, както
спечелването на Националната купа през 1978 год. и участието на отбора в Европейските
клубни турнири. /вх. № 571/18.10.2016г./
Уважаеми общ.съветници.
Всички общински съветници от Общински съвет се обединиха около идеята за
награждаване с отличието “Почетен знак на Община Дупница” за особено големи заслуги и
постижения в областта на спорта постигнати през сезон 1976-1977 година, както спечелването
на Националната купа през 1978 год. и участието на отбора в Европейските клубни турнири.
Футболистите от отбора на “Марек” спечелил бронзовите медали в “А” ПФГ през сезон 76-77
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год. както и Националната купа на 24 май 1978 год. и участвали в Европейските клубни
турнири са наградени от общинското ръководство индивидуално за постигнатите от тях
изключителните спортни постижения на футболния терен със званието “Заслужил гражданин
на Станке Димитров” тогава. Същото отличие е еквивалент на най-високото звание в Община
Дупница и към настоящия момент “Почетен гражданин на Община Дупница”,поради което на
всеки от футболистите, на които е присъдено званието през 1977г. ще бъде връчен, актуалния
към момента плакет за “Почетен гражданин на община Дупница”, на нарочно тържество.
Въпреки присъденото им отличие всички общински съветници от Общински съвет Дупница
считаме, че следва да изразим още веднъж нашата благодарност и признателност към отбора
на “Марек” от онези години, както към ръководството му и целият щаб, който постигна
впечатляващите успехи, които не могат да бъдат надминати и до днес, а именно:
-

бронзови медали от първенството “А” ПФГ;

-

участие в турнира за купата на УЕФА;

Като участник в турнира дупничани играят с унгарският “Ференцварош”. На 14
септември 1977 год. “Марек” сразява като домакин с класическото 3:0 унгарския шампион с
което го отстранява от турнира. Следващият съперник на отбора в турнира на УЕФА е
германският “Байерн” (Мюнхен). Първият мач се провежда на Олимпийския стадион в
Мюнхен “Байерн” постига победа с 3:0. Историческа за “Марек” е датата 2 ноември 1977
год., когато в Дупница гостува германския гранд. В състава на германците личат имена като
Сеп Майер, Георг Щварченбек, Карл – Хайнц Румениге и Бранко Облак. Пред препълнения
стадион се изиграва най-успешния мач в историята на “Марек” въобще. Иван Петров и Сашо
Паргов сразяват на два пъти вратата на националния германски вратар Сеп Майер. Въпреки,
че не успява да продължи участието си в турнира “Марек” постига най-големия успех в
историята си.
-

спечелване на националната купа през 1978 година;

На 24 май 1978 година “Марек” играе финал за националната купа, като побеждава
софийския ЦСК с 1:0. Голмайстор за “Марек” е Любен Севдин.
-

участие в турнира за купата на УЕФА;

Дупничани отново участват в турнира на УЕФА, като побеждават шотландския
“Абърдийн”, водени от легендарния шотландец Сър Алекс Фъргюсън.
Вземайки предвид всички тези постижения на футболния отбор на “Марек”,
общинските съветници в Общински съвет Дупница считаме, че освен присъденото на всеки
от футболистите най-високо индивидуално отличие, следва да присъди на целия футболен
отбор и най-високото възможно колективно отличие, а именно “Почетен знак на Община
Дупница”. С него ще изразим отново своята гордост и почит към постигнатите от този състав
на футболния клуб успехи.
На основание чл.21, ал.1, т. 22 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА,
чл. 2, ал.1, т.2, чл. 3, ал. 2, чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за удостояване и награждаване с
отличията на община Дупница предлагам общинския съвет да приеме следното решение:
1.Общински съвет Дупница удостоява с отличието “Почетен знак на Община
Дупница” Футболен клуб “Марек” за особено големи заслуги и постижения в областта на
спорта, постигнати през сезон 1976-1977 година, както спечелването на Националната купа
през 1978 год. и участието на отбора в Европейските клубни турнири.
2. Общински съвет Дупница признава званието „Заслужил гражданин на Станке
Димитров” присъдено на: Стоян Стоянов, Любен Севдин, Любен Колев, Роман Караколев,
Иван Палев, Александър Райнов, Сашо Паргов, Асен Томов, Иван Петров, Венцислав
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Петров, Димитър Димитров, Николай Вуков, Емил Кючуков,
като еквивалентно на
„Почетен гражданин на Община Дупница”.
При условие, че вземем това решение на връчването на тазгодишните награди “
Спортист на годината” ще връчим плакетите на всички футболисти. Тук присъства капитанът
на отбора, който ще получи своят плакет за почетен гражданин, от името на целия отбор “
Почетен знак”, който тази година беше юбиляр 70 годишнина.
Ще дам думата на г-н Павлов за становище на комисията по спорт.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н областен управител,
Уважаеми г-н кмет,
Колеги.
Г-н Константинов каза всичко, което имаше да се казва. Аз мога да допълня, че
Дупница е имала такъв отбор. От дистанцията на времето мога да кажа, че ние трябва да
имаме за пример тези хора и въпреки, че днес ситуацията във футбола в Дупница не е такава
ние трябва да се стремим към техните успехи и да имаме за цел да постигнем същите успехи.
На комисия всички подкрепихме решението тези хора да бъдат удостоени с тази награда.
Становището е положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Имате думата колеги за изказвания.
Няма желаещи. Гласуваме.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 22 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 2, ал.1, т.2, чл. 3, ал. 2, чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за удостояване и
награждаване с отличията на Община Дупница, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 176
1.Общински съвет Дупница удостоява с отличието “Почетен знак на Община
Дупница” Футболен клуб “Марек” за особено големи заслуги и постижения в областта на
спорта, постигнати през сезон 1976-1977 година, както спечелването на Националната купа
през 1978 год. и участието на отбора в Европейските клубни турнири.
2. Общински съвет Дупница признава званието „Заслужил гражданин на Станке
Димитров” присъдено на:
1. Стоян Стоянов
2. Любен Севдин
3. Любен Колев
4. Роман Караколев
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5. Иван Палев
6. Александър Райнов
7. Сашо Паргов
8. Асен Томов
9. Иван Петров
10. Венцислав Петров
11. Димитър Димитров
- Николай Вуков
- Емил Кючуков
като еквивалентно на „Почетен гражданин на Община Дупница”.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ще помоля г-н Паргов да заповяда, за да връчим отличията.
/ връчване на почетните отличия на г-н Сашо Паргов/
/ аплодисменти /
Г-Н САШО ПАРГОВ:
От мое име и от името на целия отбор искам да честитя празника на град Дупница, да
изкажа своята благодарност и от името на всички състезатели към кмета г-н Чимев,
председателя на ОбС г-н Константинов, на обл.управител г-н Янев, който също през
годините се занимаваше със спорта да благодаря и пожелая приятно прекарване на днешния
празник на всички дупничани. Град Дупница е дала много за мене и нашия отбор, но и ние
сме дали всичко от сърце за града и развитието на футбола.
/ аплодисменти /
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря на г-н Паргов.
Преминаваме към Пета точка от дневния ред. Докладна записка от мен относно
Удостояване посмъртно със званието “Почетен гражданин на община Дупница” на акад.
Георги Стефанов Наджаков. /вх. № 572/18.10.2016г./
Георги Стефанов Наджаков (род. 26 декември 1896 в Дупница, поч. 24 февруари 1981
в София) е изтъкнат български физик, талантлив преподавател, активен обществен деец,
автор на първото българско откритие – фотоелектретното състояние на веществото. Създател
е на Физическия институт при Българската академия на науките и дългогодишен негов
директор. Днес Институтът по физика на твърдото тяло към БАН носи неговото име.
Георги Наджаков е роден в град Дупница. На 16 години остава сирак и поема
издръжката на семейството. През 1915 г. завършва с пълно отличие Трета софийска мъжка
гимназия и постъпва във Физико-математическия факултет на Софийския университет „Свети
Климент Охридски“. През октомври 1915 г. България влиза в Първата световна война. В края
на първия семестър Георги Наджаков е мобилизиран и изпратен в школата за запасни
офицери в Княжево. Завършва като отличник на випуска, но категорично отказва кариерата
на кадрови офицер. През следващите три години е бил на добруджанския и на югозападния
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фронт. След края на войната (1918) се връща в университета и през 1920 г. завършва физика и
математика. През следващата година работи като стажант-учител, явява се на държавен изпит
по математика и получава диплома за учител по математика. Избран е за асистент по физика
през 1921 година и така започва научната си кариера. През 1937 година оглавява катедрата по
опитна физика в същия факултет.
Георги Наджаков е бил ректор на Софийския университет (1947 – 1951).
Той е един от основателите и член на Пъгуошкото движение на учените (1958) и на
Световното движение за защита на мира, член и почетен председател на Световния съвет на
мира (1970 – 1980). От 1925 до 1926 е на специализация във Франция, където работи с Пол
Ланжвен и Мария Склодовска-Кюри. В лабораторията на Пол Ланжвен Г. Наджаков
провежда първото си научно изследване, посветено на явлението фотопроводимост в твърди
диелектрици. Поставя си задачата да изследва фотоелектричните свойства на някои от тях –
сяра, шеллак, парафин. Резултатите от тези свои изследвания Г. Наджаков включва в първата
си обширна научна статия, публикувана в две части в Годишниците на Софийския
университет за 1925 – 1926 и 1926 – 1927 г. Въз основа на тях той е избран за доцент при
Катедрата по експериментална физика.
Десет години след завръщането си от Франция, продължава своите изследвания на
фотоелектричните процеси, започнати при Пол Ланжвен. Подробните изследвания на
фотопроводимостта на сярата са в основата не само на откриването на фотоелектретното
състояние, но и на установяването на контактно потенциалния фотоволтаичен ефект (наречен
по-късно ефект на Наджаков и Андрейчин).
През 1937 г. Наджаков прави първото си голямо откритие– създава ново стабилно
състояние – при едновременно действие на електрично поле и светлина върху диелектрици и
полупроводници в образеца възниква постоянна поляризация, която на тъмно се запазва, а
при осветяване се разрушава с протичането на деполяризационен ток. Веществата, при които
това явление се наблюдава, Наджаков нарича фотоелектрети.
В средата на 50-те години интересът към откритието в света рязко нараства. През 1955
г. в САЩ са публикувани две независими статии, третиращи въпроси за фотоелектретното
състояние, като и в двете се признава приоритетът на Георги Наджаков.
Признато му е откритието на фотоелектретите, което представлява откритие № 1 на
български учен. То е патентовано в Института за изобретения и рационализации (ИНРА),
тогавашното българско патентно ведомство. През 1957 г. ИНРА продава патента на
Британското кралско патентно дружество за 10 000 паунда. Има приноси към развитието на
лазерните технологии, както и на технологията за производство на чисти силициеви кристали.
Публикувал е повече от 60 научни труда, посветени на проблемите на физиката на
твърдото тяло: фотоелектрична проводимост, външен фотоелектричен ефект при диелектрици
и полупроводници, контактно-потенциалния фотоволтаичен ефект, известен като ефект на
Наджаков – Андрейчин, перманентна фотоелектрична поляризация – фотоелектрети,
електростатични и електрометрични измервания, фотоволтаични ефекти при диелектрици и
полупроводници, Ланжвенови йони, латентен фотографски образ и др.
Предвид изключителните постижения на Георги Наджаков в областта на науката на
национално и световно ниво, са налице предпоставките по чл. 7 от Правилника за
удостояване и награждаване с отличията на Община Дупница, за удостояването му посмъртно
със званието “Почетен гражданин на община Дупница”. Предлагам следното проектно
решение:
1.Общински съвет Дупница удостоява Акад. Георги Стефанов Наджаков посмъртно
със званието “Почетен гражданин на община Дупница”, поради своите изключителни
постижения в областта на науката на национално и световно ниво.
Благодаря за вниманието.
Ще помола г-жа Инкьова за становището на комисията.
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Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ.съветник:
Уважаеми дами и господа общ.съветници.
Много съм впечатлена от биографията на г-н Наджаков и всички присъстващи
предполагам. Гордеем се, че такъв един човек е наш съгражданин. Абсолютно сме съгласни
да бъде удостоен с това отличие “Почетен гражданин на община Дупница”.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Инкьова.
Имате думата колеги за изказвания.
Няма желаещи. Гласуваме.
Който е “за” акад. Наджаков да бъде удостоен посмъртно със званието “Почетен
гражданин на община Дупница”. , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 2, ал.1, т.3, чл. 3, ал. 3 и чл. 8, ал. 3 от Правилника за удостояване и
награждаване с отличията на Община Дупница, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 177
1.Общински съвет Дупница удостоява Акад. Георги Стефанов Наджаков посмъртно
със званието “Почетен гражданин на община Дупница”, поради своите изключителни
постижения в областта на науката на национално и световно ниво.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ще помоля г-жа Виолета Мойсеева родственик на акад. Наджаков да заповяда за
връчване на плакета.
/ връчване на почетното отличие /
/ аплодисменти /
Г-ЖА ВИОЛЕТА МОЙСЕЕВА:
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми съветници.
Благодаря, че сте се сетили за г-н акад. Георги Наджаков мой родственик.
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Той беше гражданин на света, признат навсякъде. Крайно време беше и вие да се
сетите за него, за което много ви благодаря.
Призовавам ние сме една шепа народ, но имаме страшно талантливи деца.
Инвестирайте в тяхната наука и тяхното образование, защото те са нашето бъдеще. Както той
прослави България така нека и нашите деца постигнат същите постижения като него.
Благодаря ви още веднъж.
Честит празник.
/ ръкопляскания/
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Да благодарим на г-жа Виолета Мойсеева.
С това днешният дневен ред се изчерпа.
Закривам днешната сесия.

Заседанието бе закрито в 10.50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ Ивайло Константинов /

ПРОТОКОЛИСТИ:

1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

2. / инж. Татяна Инджева – старши специалист ”ООбС”/
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