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ПРОТОКОЛ
№1
Днес 04.11.2011 г. в Заседателната зала на Община Дупница, Общинския съвет
проведе I-то тържествено извънредно заседание.
На заседанието от 33 общински съветници, присъстваха 33.
На заседанието присъстваха още: Г-н Любомир Анчев – Областен управител на
област Кюстендил, г-жа Даниела Годинова – зам. Областен управител на област Кюстендил,
г-н Методи Чимев – Кмет на Общината, служители на общинска администрация, кметове на
кметства, журналисти, граждани.
Заседанието бе открито в 11.00 часа от г-н Любомир Анчев – Областен управител на
Област с административен център Кюстендил.
Г-Н ЛЮБОМИР АНЧЕВ - Областен управител:
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми господин кмете,
Уважаеми кметове на населени места,
За мен е чест да открия първата сесия на новоизбрания Общински съвет – гр.
Дупница. От мое име искам да пожелая на всички Вас, първо здраве, след това
изключителна отговорност към задачите, които ще поемате от тук на там. От името на
Държавата в лицето на Областната администрация, в лицето на Областния управител на
зам. Областния управител, аз Ви заявявам, че ние ще бъдем един градивен партньор на
Общинска администрация Дупница и на Общински съвет Дупница.
Днешната тържествена сесия на Общински съвет ще премине в следния Дневен ред:
1. Ще дадем думата на Председателя на ОИК – Десислава Стойнева да прочете
резултатите от избори 2011 за местна власт в Община Дупница.
2. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от общинските съветници в
Община Дупница. След което полагане на клетва и подписване на клетвен лист от
Кмета на Община Дупница и кметовете на кметства.
3. Водене на общинската сесия от най-възрастния представител на Общинския
съвет.
4. Избор на Председател на Общински съвет - Дупница.
5. Разни.
Преди да преминем към дневния ред искам да дам думата за приветствие на зам.
Областния управител на област Кюстендил – г-жа Даниела Годинова.
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/аплодисменти/
Г-ЖА ДАНИЕЛА ГОДИНОВА - зам. Областния управител:
Благодаря г-н Областен управител. Особено съм щастлива днес да бъда с Вас, тъй
като това е моя град и това са моите съграждани. Искам да призова новия Общински съвет
да работи в консенсус, да запазва добрия тон, но да не обезличава все пак концепциите на
политическите сили, които представляват в този Общински съвет, защото винаги трябва да
има коректив на решенията на една или друга политическа сила. И въпреки всичко, когато
вземате решения не забравяйте, че Вашите решения всъщност определят бъдещето на
гражданите на тази община, част от които сте и Вие.
Пожелавам на всички много здраве, пожелавам единомислие, защото знаем, че
общината е в тежко състояние и новия Кмет ще има нужда от помощта на всеки един от Вас
в екип, за да може да се преодолее тази криза и да може Община Дупница наистина да бъде
това което всички искаме да бъде. Много здраве, много сили и много късмет Ви пожелавам.
Благодаря Ви.
/аплодисменти/
Г-Н ЛЮБОМИР АНЧЕВ - Областен управител:
Преминаваме към първа точка от Дневния ред. Давам думата на Председателя на
ОИК – Десислава Стойнева да отчете резултатите пред обществеността и пред Общинския
съвет.
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА СТОЙНЕВА - председател на ОИК:
Уважаеми новоизбрани общински съветници и кметове,
Уважаеми г-н Областен управител,
Г-жо зам. Областен управител,
Скъпи съграждани и колеги.
В резултат на проведените демократични избори на 23.10.2011 година и на
30.10.2011 година Общинска избирателна комисия (ОИК) взе решение, относно избора на
общински съветници, Кмет на Община Дупница и кметове на кметства, които съобразно
дадените ми от Закона правомощия, следва да обявя.
Решение № 170 на Общинска избирателна комисия обявява за избрани за общински
съветници:
Първан Ангелов Дангов
Ивайло Любенов Константинов
Методи Христов Чимев
Крум Стойчев Милев
Красимир Василев Георгиев
Диана Милетиева Стоилова - Кьосева
Асен Георгиев Пилев
Йордан Крумов Йорданов
Атанас Живков Василев
Илиянка Димитрова Пилева
Емил Любомиров Панчев
Иван Асенов Фулев
Станислав Христов Павлов
Асен Костадинов Башленски
Иван Тодоров Ибришимов
Чавдар Василев Милошев
Иван Асенов Шопов
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Асен Сотиров Илиев
Маргарита Любенова Илинска
Александър Димитров Анин
Иван Георгиев Бански
Владимир Бойчов Владимиров
Марио Исталиянов Кирилов
Ивайло Димитров Атанасов
Кирил Георгиев Попов
Йонко Йорданов Гергов
Силвия Димитрова Овчарченска
Вергил Георгиев Кацов
Лорета Методиева Николова
Костадин Крумов Костадинов
Ени Милчов Лефтеров
Методи Кирилов Стойнев
Стоян Славев Шушков
Успех на избраните общински съветници.
Решение № 180 на Общинска избирателна комисия обявява за избран за Кмет на
Община Дупница – Методи Христов Чимев – издигнат от ПП “ГЕРБ”.
/аплодисменти/
Решение № 173 на Общинска избирателна комисия обявява за избран за Кмет на
кметство Баланово – Явор Иванов Митов – издигнат от ПП “ЛИДЕР”.
Решение № 172 на Общинска избирателна комисия обявява за избран за Кмет на
кметство Бистрица – Васил Михайлов Бански – издигнат от ПП “Българска
социалистическа партия”.
Решение № 174 на Общинска избирателна комисия обявява за избран за Кмет на
кметство Джерман – Ангел Кирилов Цветков - издигнат от КП “СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ
СИЛИ – ДУПНИЦА”.
Решение № 175 на Общинска избирателна комисия обявява за избран за Кмет на
кметство Крайници – Мариана Кирилова Димитрова – издигната от КП “ОДС – обединени
демократични сили”.
Решение № 182 на Общинска избирателна комисия обявява за избран за Кмет на
кметство Самораново – Борислав Йорданов Костадинов – издигнат от ПП “ГЕРБ”.
Решение № 181 на Общинска избирателна комисия обявява за избран за Кмет на
кметство Червен брег – Иванка Стоичкова Черешарска - издигната от ПП “ГЕРБ”.
Решение № 183 на Общинска избирателна комисия обявява за избран за Кмет на
кметство Яхиново – Владимир Иванов Боцев – издигнат от КП “ОДС – обединени
демократични сили”.
От името на всички членове на ОИК Дупница пожелавам на всички получили
доверието на избирателите, много здраве, успех и ползотворна работа за успешен мандат.
Всички ние гражданите на Община Дупница разчитаме на Вас и вярваме, че ще намерите
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най-точните решения за едно достойно преминаване на Община Дупница през следващите
нелеки месеци. Благодаря за вниманието.
/аплодисменти/
Г-Н ЛЮБОМИР АНЧЕВ - Областен управител:
Аз също благодаря на г-жа Стойнева и благодаря на цялата ОИК за работата която
беше на професионално ниво, въпреки новостите в новия Избирателен кодекс. Благодаря на
всички членове на ОИК.
/аплодисменти/
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Полагане на клетва от общински
съветници на Общински съвет Дупница и кметовете на кметства, след което ще положи
клетва кмета на Община Дупница.
Ако обичате всички общински съветници да станат на крака. Клетвата ще я чете г-жа
Годинова.
Г-ЖА ДАНИЕЛА ГОДИНОВА - зам. Областния управител:
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите
на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на
Община Дупница и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се!”
(Общинските съветници положиха клетва за общински съветници, както и кметовете
на кметства.)
/аплодисменти/
Господин Чимев, заповядайте.
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите
на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на
Община Дупница и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се!”
/аплодисменти/
Г-Н ЛЮБОМИР АНЧЕВ - Областен управител:
Сега ще помоля всички общински съветници, кметове на кметства по списък да
идват и да полагат подпис в Клетвения лист.
(Общинските съветници подписаха клетвените листове. Подписаните клетвени
листове от: Първан Ангелов Дангов, Ивайло Любенов Константинов, Методи Христов
Чимев, Крум Стойчев Милев, Красимир Василев Георгиев, Диана Милетиева Стоилова –
Кьосева, Асен Георгиев Пилев, Йордан Крумов Йорданов, Атанас Живков Василев,
Илиянка Димитрова Пилева, Емил Любомиров Панчев, Иван Асенов Фулев, Станислав
Христов Павлов, Асен Костадинов Башленски, Иван Тодоров Ибришимов, Чавдар Василев
Милошев, Иван Асенов Шопов, Асен Сотиров Илиев, Маргарита Любенова Илинска,
Александър Димитров Анин, Иван Георгиев Бански, Владимир Бойчов Владимиров, Марио
Исталиянов Кирилов, Ивайло Димитров Атанасов, Кирил Георгиев Попов, Йонко Йорданов
Гергов, Силвия Димитрова Овчарченска, Вергил Георгиев Кацов, Лорета Методиева
Николова, Костадин Крумов Костадинов, Ени Милчов Лефтеров, Методи Кирилов Стойнев,
Стоян Славев Шушков са приложени към Протокола при Об.С – Дупница)
Г-Н ЛЮБОМИР АНЧЕВ - Областен управител:
Преминаваме към кметове на кметства.
(Кметовете на кметства подписаха клетвените листове. Подписаните клетвени
листове от кметовете на кметства: с. Бистрица, с. Самораново, с. Яхиново, с. Баланово, с.
Джерман, с. Крайници, с. Червен брег са приложени към Протокола при Об.С – Дупница)
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Г-Н ЛЮБОМИР АНЧЕВ - Областен управител:
Сега Клетвения лист ще подпише Методи Христов Чимев – Кмет на Община
Дупница.
/ аплодисменти /
Преди да подпише обаче, един символичен подарък от Областния управител. Една
химикалка, която да Ви служи за подписване от тук на там на важните документи на
Община Дупница. Надявам се няма тя да прекъсва и с нея Дупница да бъде една от найпроспериращите общини в България.
(Подписаният клетвен лист от Кмета на Община Дупница е приложен към Протокола
при Об.С – Дупница)
Г-Н ЛЮБОМИР АНЧЕВ - Областен управител:
Сега има една традиция. Каня г-н Янев, досегашния Кмет на Община Дупница, да
връчи символично ключа на Община Дупница на новия Кмет – Методи Чимев.
ИНЖ. АТАНАС ЯНЕВ
Уважаеми дами и господа.
Особено ми е приятно в днешния ден да присъствам тук и да връча ключа на Община
Дупница на новоизбрания Кмет – Методи Чимев, като искам да му пожелая много здраве,
много щастие, много кураж, по-малко ядове и повече работа да се свърши за благото на
Община Дупница.
(аплодисменти)
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ –Кмет:
Искам да благодаря на г-н Янев за ключа. Обещавам, че там на стената ще сложим и
неговия портрет и обещавам да се грижа като добър стопанин на общината. Благодаря Ви.
(Отправяне на поздрави и пожелания към Кмета на Община Дупница – инж. Методи
Чимев.)
Г-Н ЛЮБОМИР АНЧЕВ - Областен управител:
Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Давам думата на Маргарита
Илинска, човека който в настоящия Общински съвет е най-възрастния, но това не Ви
обижда. Нали? Заповядайте.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
Добър ден на всички,
Уважаеми г-н Кмет на Община Дупница,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми гости на нашата сесия,
Скъпи съграждани, жители на Община Дупница.
Съдбата явно знае какво прави. И днес по нейна воля аз съм пред Вас, за да
продължа или да свърша една много важна работа – да се избере Председател на Об.С на
Община Дупница, който заедно с Кмета и с всички общински съветници ще носят
отговорността за управлението на общината в следващите 4 години. Приятно е да бъда найвъзрастна сред този букет от млади хора и за мое удоволствие половината от тях познавам.
Всички са ми……., поне тези които познавам са много близки до мен и искрено ги
уважавам.
Убедена съм, че гражданите на Община Дупница дадоха своя глас за Кмет на
общината, за общ. съветници, за кметове на населени места по съвест и не напразно, защото
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всяко начало е начало на нова надежда. И тази надежда на Община Дупница и нейните
жители е, че България и Дупница в частност ще върви напред. Народа ни ще благоденства, а
Дупница и селата и ще бъдат все по-красиви и по-приятни за живеене в тях.
Да пожелая на всички новоизбрани, най-напред на кмета – честито, на общ.
съветници – честито, на кметовете на населени места – честито, много здраве, лично щастие
на всички жители на Община Дупница.
И това беше тържествената част. Мисля, че има много важна друга.
Г-ЖА ДАНИЕЛА ГОДИНОВА - зам. Областния управител:
Само за секунда да прекъсна г-жа Илинска. Г-жа Стойнева трябва само да обяви
името на следващия общински съветник, който влиза на мястото на г-н Чимев. Г-жо
Стойнева, заповядайте.
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА СТОЙНЕВА - председател на ОИК:
Само да уточня. След като г-н Методи Чимев вече е встъпил в длъжността Кмет на
Община Дупница, съгласно ЗМСМА неговите правомощия, като общински съветник са
прекратени и ОИК с Решение № 184 обявява за избран следващия кандидат от листата на
ПП “ГЕРБ” – Иво Георгиев Янков. Така вече той може да продължи да участва в
гласуванията.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
Преди да пристъпим към техническата част на извършването на избора, позволете
ми да прочета чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Чл. 9. Общинският съвет избира от своя състав председател. Изборът
се провежда с тайно гласуване при условията на чл. 24 от ЗМСМА.
(2) За произвеждане на тайно гласуване се избира комисия в състав от
5 /пет/ общински съветници.
(3) Всяка група общински съветници или отделен общински съветник може да
предложи кандидатура за Председател на общинския съвет.
(4) Изборът на председател се извършва с бели бюлетини. На всяка
бюлетина са изписани имената на всички кандидати. Всеки общински съветник оставя
свободно името на избрания кандидат и зачертава останалите, след което пуска бюлетината
в избирателната урна срещу подпис в официалния списък.
(5) Бюлетини, в които са оставени свободни повече от необходимия брой
имена за съответния избор, както и бюлетини с ръчно изписани допълнителни
имена, се считат за недействителни.
(6)Празен плик, или плик, който съдържа повече от една бюлетина се смята за
недействителен глас.
(7) За избран се смята кандидатът, получил най-малко 17 /седемнадесет/ гласа.
(8) Когато при първото гласуване не е избран никой от кандидатите,
провежда се второ гласуване с участието на първите двама класирали се. За
избран при това гласуване се смята кандидатът, който е получил най-малко
17 /седемнадесет/ гласа.
(9) Ако и след вторият тур не бъде избран председател, се провежда нов избор, в
който могат да бъдат предложени и нови кандидатури.
Предполагам, че до там няма да стигнем.
И така въз основа на това което прочетох, първата ни работа е да изберем комисия,
която да проведе избора. Нейния състав като бройка е 5 души. Имате ли други предложения
за бройката на комисията?
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Ако няма, който е съгласен комисията по провеждане на избор за председател на
Общински съвет да бъде от 5 души, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

33
няма
няма

Приема се.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
Имате думата по политически партии да предлагате състава на комисията. Ще Ви
помоля да се представяте, защото не Ви познавам всички.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – общ. съветник:
Предлагам петте политически партии и коалиции, които имат повече от 1 общ.
съветник, да предложат по 1 кандидат за член на комисията, която ще извърши избора.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
Съгласни ли сте с предложението петте от политическите сили да предложат свои
кандидати? Който е съгласен всяка политическа сила да предложи по 1 човек за член на
комисията, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

33
няма
няма

Приема се.
Г-Н АСЕН БАШЛЕНСКИ – общ. съветник:
Аз предлагам от групата на БСП Александър Анин за член на комисията. Нямаме
нищо против предложението на г-н Георгиев.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
БСП предложи. БСП предложи 1 човек. Други? Заповядайте, Владимиров.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
От групата на ПП “ЛИДЕР” предлагаме Марио Кирилов.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
Други?
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – общ. съветник:
От групата на “ГЕРБ” предлагаме Илиянка Пилева.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
От името на ОДС – д-р Лорета Николова.
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Г-Н СТОЯН ШУШКАВ – общ. съветник:
От името на “Коалиция за промяна” – г-н Методи Стойнев.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
Има ли други предложения? Няма. Да прочета предложените.
Александър Анин - БСП
Марио Кирилов – “ЛИДЕР”
Илиянка Пилева – “ГЕРБ”
Лорета Николова - ОДС
Методи Стойнев - “Коалиция за промяна”
Който е съгласен с така предложените господа, моля да гласува амбло.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

33
няма
няма

Приемат се предложенията.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
Сега трябва да изберем Председател на комисията. Кого предлагате?
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – общ. съветник:
Предлагам председателя на комисията да бъде представителя на най-голямата група
общ. съветници на “ГЕРБ”, т.е. Илиянка Пилева.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
Други предложения има ли?
Г-Н АСЕН БАШЛЕНСКИ – общ. съветник:
Аз смятам, че е резонно така да бъде, за това подкрепям предложението на “ГЕРБ”.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
Други предложения? Ако няма да изберем председателя и като такава е предложена
Илиянка Пилева. Който е съгласен, моля на гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

33
няма
няма

Приема се предложението.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
Тази комисия има най-приятното задължение, да упълномощи или да избере
председателя, който ще си носи отговорността заедно с кмета. И сега давам почивка……….
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Г-Н ЛЮБОМИР АНЧЕВ - Областен управител:
Значи, сега номинациите за Председател на Общински съвет. Най-напред трябва да
има номинации за Председател и след това ще има избор.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
И така, имате думата да предлагате. Значи ние се увлякохме в най-доброто. Асен
Пилев, заповядайте.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми дами и господа. От името на общ. съветници на ПП “ГЕРБ” имам честта и
удоволствието да издигна кандидатурата за Председател на Общинския съвет – г-н Ивайло
Константинов.
/аплодисменти/
Ивайло Константинов е водач на листата за общ. съветници на “ГЕРБ”. По време на
нашата кампания, той по един много добър начин разви идеите от нашата програма, които
са насочени главно към финансова стабилизация на общината, икономическо развитие и
възраждане на културата, образованието и спорта. Г-н Константинов е един достоен
дупничанин, който и до сега без да се е ангажирал лично в политическия живот на
общината е направил не малко за нашия град. Добре известно е, че повече от 10 години сам,
той издържа най-успешната спортна формация в нашия град волейболния клуб “Марек
Юнион – Ивкони”, чийто Президент е. Ивайло Константинов е предприемач, добре известен
не само в Дупница, а и в цялата страна. Той е собственик на най-голямата компания за
пътнически превози в България “Юнион – Ивкони”. Авторитета на Ивайло Константинов е
безспорен. Той е и Президент на националното сдружение на превозвачите в България.
Ивайло Константинов винаги е бил обществено ангажирана личност. Той е Вицепрезидент
на българската федерация по волейбол и член на УС на фондация “Българска памет”.
Ние сме убедени, че Ивайло Константинов, като Председател на Общинския съвет
може да допринесе изключително много за съживяването и развитието на Дупница. Той е
човек с многобройни контакти, които е готов да ги оползотвори в интерес на нашата
община. Освен това е човек на консенсуса. Ето защо Ви предлагаме неговата кандидатура за
Председател на Общинския съвет и се надяваме, че тя ще срещне широка подкрепа.
/аплодисменти/
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
Мотивирано първо предложение за Ивайло Константинов.
Асен Башленски от ПП БСП.
Г-Н АСЕН БАШЛЕНСКИ – общ. съветник:
Госпожо председателстващ,
Г-н Областен управител,
Г-жо зам. Управител,
Г-н Кмете,
Граждани на Община Дупница.
Изборите показаха, че БСП трябва да бъде в опозиция и ние като такива няма да
предложим кандидатура за Председател на Общински съвет.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
Благодаря. Други предложения? Не улеснявайте комисията. Има ли други
предложения? Давам 15 минути почивка.
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Г-Н ЛЮБОМИР АНЧЕВ - Областен управител:
Значи техническо време за приготвяне на урните и бюлетините и след 15 минути
комисията тука.
В момента часът е 11.54 в 12.10 часа тука.
Комисията по избора нека да дойде на трибуната.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЛЮБОМИР АНЧЕВ - Областен управител:
Бюлетината представлява този лист, който пред името на кандидата има едно
квадратче. Направете Х, които избира за председател Ивайло Константинов и го сложете в
пликчето, което е в самата тайна стаичка. След това го пускате в урната. Нека всички да
бъдем коректни и който избира Ивайло Константинов, нека да отбелязва Х-че пред името.
Това е подробността. Аз смятам, че комисията можете да викате хората по списък.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Не, не отвън са пликовете. Ще ги раздава г.н Методи Стойнев. Извикваме Ви по
списъка, който е предложен тук.
(ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ
ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ)
Г-ЖА ИЛИЯНКА ПИЛЕВА – Председател на ВК комисия по избор на Председател
на Об.С:
Дами и господа.
От проведения избор и след преброяване на бюлетините резултата е следния:
Днес 04.11.2011 г. комисия в състав:
Предсетател – Илиянка Димитрова Пилева
Членове – 1. Александър Димитров Анин
2. Марио Исталиянов Кирилов
3. Лорета Методиева Николова
4. Методи Кирилов Стойнев
чрез тайно гласуване проведе избор за Председател на Об.С – Дупница.
След преброяване на бюлетините резултатът е следния:
- действителни бюлетини
- 25 бр.
- недействителни бюлетини
- 7 бр. с непопълнен Х и 1 празен плик
От тях:
- “за” Ивайло Любенов Константинов

- 25 бр.

За Председател на Об.С – Дупница общинските съветници избраха г-н Ивайло
Любенов Константинов.
/ръкопляскания/
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21/1/, т. 3; чл. 24/1/ и чл. 27/4/ от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№1
1. Общински съвет – Дупница избира Ивайло Любенов Константинов за
Председател на Общински съвет – Дупница.

***

***

***

***

***

Г-Н ЛЮБОМИР АНЧЕВ - Областен управител:
Аз искам да поканя г-н Константинов тук на трибуната, за да може да поеме
ръководството на Общински съвет – гр. Дупница и преди да му дам думата искам на г-н
Константинов да му пожелая много здраве най-напред, много успехи, да обединява ОбС в
Дупница и в края на мандата той да бъде един от хората, които са допринесли най-много за
развитието и просперитета на Община Дупница. Подарявам му символичната химикалка, да
бъдат тандем с Кмета на Община Дупница г-н Чимев. Надявам се че този символ ще бъде
добър знак за Дупница. Честито г-н Константинов.
/аплодисменти/
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Преди да започна искам да поканя и г-н Чимев. Заповядайте г-н Чимев.
Първо ще се обърна към г-н Чимев да го поздравя за куража да поеме тази
отговорност в един изключително тежък момент на световната икономика, европейската,
българската и общинската. Ще го поздравя за това, че по време на цялата тази кампания
беше изключително позитивен, за това, че успя да приеме политиката която проповядва ПП
“ГЕРБ”, за това че беше част от екипа и за това че през цялото това време през което този
един месец ние се опитвахме да стигнем до най-вече до сърцата на хората, той беше
изключително креативен и успя да направи това което всъщност всички очаквахме от него
да спечели тези избори. Благодаря г-н Чимев. Искам да поздравя всички общински
съветници с избора първо, с това че успяха да стигнат до хората и хората да им повярват,
избирателите да гласуват не само за хората, които са тук в тази зала, а и за платформите
които ще проповядват, за политиката която ще водя. Искрено се надявам, че в този
Общински съвет ще цари дух на разбирателство, на креативност, дух в който опозицията ще
има своята дума, както определи г-н Башленски поведението на групата от ляво. И Вас
господа Ви поздравявам за това, че бяхте креативни, за това че бяхте лоялни по време на
тази кампания и очаквам така да бъде и за напред. Искам да кажа, че въпреки, че ние
поемаме тази отговорност да управляваме тази община, ние не можем да го правим без Вас.
Опозицията и конкуренцията в бизнеса и опозицията в политиката са тези които раждат
истината. Така, че обръщам се към Вас с една единствена молба. Моля посочвайте винаги
нашите грешки, а ние сме длъжни да се съобразяваме с Вас.
Искам да поздравя също г-н Янев и г-н Тодоров за всичко което направиха. Не мога
да ги поздравя за това което не направиха, както ние сами ще критикуваме нас самите, така
позволете ни това което не сте направили,заради което има за какво да Ви критикуваме да
го правим занапред. Благодаря г-н Анчев и на Вас, за това че водихте едно успешно
заседание днес, благодаря и на г-жа Годинова за присъствието тук и за креативността на
днешното заседание. Искрено се надявам всички заседание напред да протичат в един такъв
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полу-празничен, ако не празничен дух, заради това, че сме доволни от решенията които сме
взели в името на гражданите на тази община, защото те очакват от нас това. Всички които
излязоха, не гласуваха за политики, не гласуваха за хора, а гласуваха за по-доброто си
бъдеще. Нека не ги разочароваме. Благодаря Ви.
/аплодисменти/
Давам думата на г-н Тодоров.
Г-Н ЯВОР ТОДОРОВ
Поздравявам г-н Константинов с високия резултат от проведения избор. Пожелавам
му много ползотворна работа за доброто на Дупница.
/аплодисменти/
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към последната точка от дневния ред. Точка разни. Давам думата на
всеки, който има нещо да каже или иска да зададе въпрос. Моля г-н Гущеров.
Г-Н ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – народен представител:
Уважаеми дами и господа,
Уважаеми гости.
Искам да се обърна към новоизбрания Кмет, към новоизбрания Председател на
Общинския съвет, към всички общински съветници на Община Дупница, към избраните
кметове на населените места, да им пожелая много здраве, много позитивна енергия във
вземането на мъдри решения, за благополучието на Община Дупница. Да им пожелая да
бъдат винаги така креативни, винаги така позитивни както на днешната първа сесия, защото
в следващия мандат има достатъчно и много какво да се направи за гражданите. Пожелавам
им от все сърце здраве и успех. Благодаря.
/аплодисменти/
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Има ли други желаещи? Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Добър ден.
Г-н Областен управител,
Г-жо зам. Областен управител,
Господа общински съветници,
Граждани,
Журналисти.
Позволете ми първо да Ви благодаря, да Ви честитя за Вашия избор. Да Ви напомня,
че това е място в което се надявам всеки от Вас знае, че е влязъл благодарение на вота на
много, ама много хора. Нека да оправдаем този вот. Нека тази зала да бъде място където ще
се решават проблемите на града и на общината, а да не я превръщаме в място за
политически, безсмислени по-скоро бих казал дебати. Аз като Кмет поемам ангажимент да
изпълнявам това което гражданите искат от мен. Надявам се с Ваша помощ да им бъдем
полезни. Благодаря Ви.
/аплодисменти/
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
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Има ли други желаещи? Ако няма, позволете ми да закрия тази тържествена сесия.
Благодаря на всички участващи и след водосвета, който ще бъде извършен веднага след
закриването на сесията Ви моля за една обща снимка пред общината с бившето ръководство
на Общинския съвет и на Община Дупница.

Заседанието бе закрито в 13.05 минути.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/ Ивайло Константинов /

ПРОТОКОЛИСТИ:
/ В. Бързачка – гл.спец.”ООбС/
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