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ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес 19.10.2017 г. – празник на град Дупница в заседателната зала на община
Дупница се проведе XI извънредно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 25 общински съветници.
Отсъстваха Даниела Симова, Йордан Никулчин, Йордан Йорданов, Матей
Попниколов, Иван Раков, Лорета Николова, Емил Христов и Павел Коларски.
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, проф. Христо Цанев Пимпирев, проф. д-р Николай
Константинов Цанков, г-жа Зоя Георгиева Паунова, инж. Йордан Велинов Йорданов, проф.
Митко Георгиев Аляков, адв. Никола Лазаров Коларов, Арон Сабат Аронов, служители на
общинска администрация, кметове на кметства, журналисти и граждани.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров в 10.10 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добър ден на всички.
Поздравявам Ви с днешния празник на Дупница, който честваме в деня на закрилника
на българския народ и на нашия град “Свети Йоан Рилски – Чудотворец”. Нека отправим
благодарност към небесния Покровител на българския народ и да го помолим да бди над
всички нас. Пожелавам на дупничани, на всички присъстващи и на вашите семейства здраве,
щастие и много вяра.
В залата присъстват 25 общински съветника. Има необходимия кворум. Откривам XI
извънредно заседание на Общински съвет Дупница.
(свири се Химна на Република България)
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Уважаеми колеги, дневния ред се състои от 6 точки.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Приветствие на инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница.
2. Поздравления по случай празника на град Дупница – 19 октомври, ден на “Свети Йоан
Рилски – Чудотворец”.
3. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Удостояване с отличие “Почетен знак на Община Дупница” на проф. Христо
Цанев Пимпирев, член-кореспондент проф. д-р Николай Константинов Цанков, проф.
Митко Георгиев Аляков, инж. Йордан Йорданов, г-жа Зоя Георгиева Паунова. /вх. №
624/18.10.2016г./
4. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Удостояване с отличие “Почетен знак на Община Дупница” на адв. Никола
Лазаров Коларов. /вх. № 625/18.10.2016г./
5. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Удостояване със званието “Почетен гражданин на Дупница” на д-р Васил
Георгиев Сапунджиев. /вх.№626/13.10.2017г./
6. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Удостояване със званието “Почетен гражданин на Дупница” на Арон Сабат
Аронов. /вх. № 627./18.10.2016г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Първа точка от дневния ред, давам думата за приветствие на Кмета на Община
Дупница инж. Методи Чимев.
/аплодисменти/
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми гости на град Дупница,
Скъпи съграждани.
Днешния ден е празник, който обединява усилията на всички ни и насочва към това
да работим всеотдайно за нашия гради просперитет. Днес ние празнуваме с българската
православна църква и най-великия ни светец на българската земя - Св. Иван Рилски. Под
неговата закрила всички ние трябва да продължим да работим в диалог и препирни, в лесни
и трудни моменти, но с една кауза превръщането на Дупница в още по-привлекателен дом
за нас и нашите деца.
Гордеем се с историята на нашия град и с това което са правили нашите предци,
защото това което е сега Дупница е съградено с многолетни усилия на поколения преди нас.
Нека в празничния ден бъдем заедно, както бяхме заедно през изминалите години,
заедно работихме, заедно споделяхме трудности и успехи, заедно да бъдем и занапред за
едно по-добро европейско бъдеще на родния ни град.
Създаването на новия облик на Дупница ни изправи и пред нови предизвикателства,
да се грижим заедно за новите придобивки, да им се наслаждаваме, но и да ги съхраним. Да
продължим да променяме облика на града, за да живеем в един истински европейски град,
да създаваме самочувствие и на поколенията след нас. Защото човек може да заживее в
друга държава, да започне да говори с акцент родния език, да промени навици и ценности,
но това което никога няма да изчезне са пътят към родния дом, съседите, училището,
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приятелите, гледката от прозореца към величествената Рила. Градът ни живее в нас, в
родителите в децата ни. Той е в думите в лицата в бележника от училище, в адреса на
пощенския плик.
Нека си пожелаем здраве, здраве и благоденствие. Нека Свети Иван Рилски ни
донесе вяра и сили, да ни вдъхне кураж и увереност за доброто на нашия обичан град.
Честит празник!
/аплодисменти/
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към втора точка от дневния ред, която е поздравителни адреси.
Поздравителен адрес от Президента на Република България – Румен Радев.
/чете поздравителния адрес/
(аплодисменти)
Поздравителен адрес от Председателя на 44-тото Народно събрание на Република
България – Димитър Галчев.
/чете поздравителния адрес/
(аплодисменти)
Поздравителен адрес от министър-председателя на Република България - Бойко
Борисов.
/чете поздравителния адрес/
(аплодисменти)
Поздравителен адрес от вицепрезидента на Република България – Илияна Йотова.
/чете поздравителния адрес/
(аплодисменти)
Предполагам една неволна грешка на администрацията тъй като и Кресна има днес
празник. Това по никакъв начин не влияе на нашето добро настроение и на жителите на
Дупница.
Поздравителен адрес от Ивайло Константинов – Народен представител от 44-тото
Народно събрание.
/чете поздравителния адрес/
(аплодисменти)
Постъпили са поздравителни адреси Областния управител на област Кюстендил – г-н
Виктор Янев, от Кмет на община Сапарева баня – г-н Калин Гелев, от Кмет на община
Самоков - г-н Владимир Георгиев, от евродепутата – г-н Асим Адемов, от Кирил Калфин –
народен представител в 44-тото Народно събрание и областен координатор на ПП „ГЕРБ“
Кюстендил, от кмета на община Благоевград – г-н Атанас Камбитов, от Председателя на
СБУ – г-жа Янка Такева и от г-в Митко Солаков – Почетен консул на Република Казахстан
в Република България.
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(аплодисменти)
Ако има желаещи в залата знам, че г-н Ибришимов заяви такова желание за
изказване. Заповядайте г-н Ибришимов.
Д-Р ИВАН ИБРИШИМОВ – Народен представител в 44-тото Народно събрание:
Уважаеми дупничани.
Скъпи съграждани.
Жители и гости на Община Дупница.
Уважаеми г-н Председател на Общински съвет Дупница.
Уважаеми г-н Кмет.
За мен е чест, че имам възможността като дупничанин да присъствам днес тук на
тържествената сесия и да Ви поздравя с днешния празник, празника на нашия град, град
Дупница. Днес е денят на Свети Иван Рилски – Чудотворец. Светеца закрилник не само на
нашия град, но и на целия български народ. Нека днес под неговата закрила да бъдем
мъдри, единни и с нашите дела да дадем още по-добро бъдеще на нашия град, за да бъде той
винаги желана дестинация за нашите деца.
Поздравявам всички гости, всички организатори и участници в днешните тържества.
Нека всички бъдем здрави. Желая на всички здраве, благоденствие и единство и нека Свети
Иван Рилски ни закриля.
Благодаря Ви за вниманието.
(аплодисменти)
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
Преминаваме към трета точка от дневния ред. Докладна записка от инж. Емил
Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница, относно Удостояване с отличие
“Почетен знак на Община Дупница” на проф. Христо Цанев Пимпирев, член-кореспондент
проф. д-р Николай Константинов Цанков, проф. Митко Георгиев Аляков, инж. Йордан
Йорданов, г-жа Зоя Георгиева Паунова. /вх. № 624/18.10.2016г./
/Чете докладната записка, приложена към протокола/
Нека чуем становището на комисията по образование и култура. Г-жа Инкьова,
заповядайте.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Драги съграждани.
Първо честит празник от името на комисията по образование и култура.
На свое заседание нашата комисия обсъди всички 4 докладни. Ще използвам случая,
че съм станала, за да не се повтарям, което не омаловажава номинациите разбира се. Всички
ние считаме, че мотивите във внесените докладни записки са достатъчно изчерпателни и
всички номинации, номинираните лица заслужават да бъдат удостоени с предложените
звания, защото са допринесли достатъчно за развитието и повишаване авторитета на нашия
град.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жо Инкьова.
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Колеги, имате възможност за изказване по докладната. Не виждам такива. Ще
преминем към гласуване.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

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. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за
удостояване и награждаване с отличията на Община Дупница , ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 140
1.Общински съвет Дупница удостоява проф. Христо Цанев Пимпирев с отличието
„Почетен знак на Община Дупница“.
2.Общински съвет Дупница удостоява член-кореспондент проф. д-р Николай
Константинов Цанков с отличието „Почетен знак на Община Дупница“.
3.Общински съвет Дупница удостоява проф. Митко Георгиев Аляков с отличието
„Почетен знак на Община Дупница“.
4. Общински съвет Дупница удостоява член-кореспондент инж. Йордан Велинов
Йорданов с отличието „Почетен знак на Община Дупница“.
5. Общински съвет Дупница удостоява г-жа Зоя Георгиева Паунова с отличието
„Почетен знак на Община Дупница“.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преди да дам възможност на г-н Чимев да връчи почетния знак ще ви съобщя, че към
екипа от гости които са в нашата зала се присъедини и г-жа Аделина Любенова –
представител на фармацевтиката. Ще и дам възможност също като гост извън дневния
ред…… Да, заповядайте г-жо Любенова.
Г-ЖА АДЕЛИНА ЛЮБЕНОВА – представител на фармацевтиката:
Уважаеми съграждани, за мен е чест и безкрайно удоволствие да застана пред Вас и да
Ви поздравя с този наш голям празник. Да ви пожелая много здраве и от имено на цялата
фармацевтична общност да кажа, че ние сме вашите най най близки и достъпни партньори на
които може да се доверите, защото най-ценното което имаме това е здравето. Следващото
най-ценно което имаме това е образованието. Дупница винаги е изтъквала и е стояла на чело в
тези две категории – колко много лекари и колко много фармацевти, колко силно учителство
има в България. Така, че трябва да се гордеем с това, да създадем своите последователи и да
знаем, че Дупница винаги е стояла много ярко на картата на България. Това, че България е
толкова популярна се дължи на българската фармация. Ние знаем, че тука е разположен един
от най-големите заводи в момента „ТЕВА“, но така или иначе дупничани са допринесли за
това този завод наистина да работи, дал е много от себе си и в иновациите и в технологиите и
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в развитието. Аз лично се гордея с това. Надявам се да се развием в тази насока, да се
надградим и да бъдем по-единни и да работим за една кауза.
Бъдете здрави. Благодаря на организаторите и успешен празник.
(аплодисменти)
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
Ще помоля г-н Чимев да връчи почетните знаци. Първо г-н Христо Цанев Пимпирев.
/ връчване на почетното отличие на проф. Христо Цанев Пимпирев /
(аплодисменти)
Аз ще си позволя да връча на проф. Пимпирев история на Дупница и дупнишко
сътворена от един изключително авторитетен екип с посланието, ако има възможност да
бъде доставена също на Антарктида с пожелание към бъдещите поколения да знаят за
историята на нашия град и имайки тази възможност да се развиват учейки се то миналото.
Пожелавам на всички присъстващи в залата, на всички които ще бъдат на
Антарктида живот и здраве и до година отново ще ви чакаме да разкажете за вашите
постижения.
/ връчва историята на Дупница на проф. Христо Цанев Пимпирев /
(аплодисменти)
Заповядайте г-н Пимпирев.
ПРОФ. ХРИСТО ПИМПИРЕВ:
Уважаеми г-н Чимев,
Уважаеми г-н Гущеров,
Общински съветници,
Гости на това тържество.
Аз искам да кажа, че съм не само поласкан, но признателен и се чувствам горд, че
съм удостоен с това отличие почетния знак на гр. Дупница. Първо искам да ви поздравя с
Вашия празник, който действително е един празник, много български празник, може би найбългарския празник, това е деня на Свети Иван Рилски. Така, че за мен е чест тъй като съм в
гр. Дупница, където е Рилския манастир където е съвсем близо от тука, където е живял,
където се е родил този най-почитан български светец. И искам да ви уверя, че Дупница вече
не е един град в югоизточния край на Европа и действително ярко стои на картата на
България, както каза директорката на фармацията. Той се намира на един нов континент.
Град Дупница е в Антарктида. Миналата година там поставихме знамето на гр. Дупница,
както и неговия вимпел, но освен това гр. Дупница ще остане завинаги на картите на този
континент, тъй като едно от първите имена, географски които имаме, български на
Антарктида това е нос Дупница. Това е един скален нос на остров Смит. Така, че всеки един
изследовател, всеки един който изучава Антарктида ще може да прочете град Дупница се
намира в далечна Антарктида на остров Смит. Така, че не сте в забутания край на
югоизточна Европа. Вие сте на един нов континент и ще бъдете за бъдещите векове.
Освен това и нашата база е свързана с гр. Дупница тъй като първия въобще
православен храм на Антарктида, на цял един континент това е православния храм на
българската база който носи името на Свети Иван Рилски. Ние сме го кръстили на найбългарския светец.
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Така, че гр. Дупница присъства на Антарктида с името на нейния светец и на всички
българи разбира се и този параклис се посещава от многобройни чужденци, които знаят
вече за нашия светец. Така, че искам да ви поздравя с този празник и тъй като съм много
горд с това отличие, но освен това искам да подаря на г-н кмета инж. Чимев и аз почетния
знак на Българския Антарктически Институт, който е национален оператор на българските
дейности на Антарктида въобще. И както можете да си представите почетния знак ще бъде
пингвин.
(аплодисменти)
А освен почетния знак на гр. Дупница бих искал да подаря на кметството и общината
първо това е възпоменателния адрес който ще ви го прочета. „Уважаеми господа, имам
удоволствието да ви предоставя снимка на която ръководителя на 25-та българска
антарктическа експедиция проф. Христо Пимпирев и ръководителя на българската полярна
база инж. Йордан Йорданов с флага на гр. Дупница утвърждаваме присъствието на вашия
град на Ледения континент. Един изключително красив скален нос на остров Смит от
архипелага на Южношетландските острови е именуван на гр. Дупница, поради голямото
значение, което този град има за историята на нашата страна. Надявам се, че
сътрудничеството ни ще продължи и в бъдеще. С уважение: проф. Пимпирев.“
(аплодисменти)
Това е снимката където флага на гр. Дупница се вее под българския трикольор на
нашето селище на 13 км. от България на българската ни полярна база „Св. Климент
Охридски“.
(аплодисменти)
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следващия гост, който ще бъде удостоен с почетния знак е проф. д-р Николай
Константинов Цанков.
/ аплодисменти /
ПРОФ. НИКОЛАЙ ЦАНКОВ:
Уважаеми г-н Чимев,
Уважаеми г-н Гущеров,
Уважаеми общ.съветници и представители на обществеността от гр.Дупница.
Много съм горд и поласкан с присъждането на този знак на моята особа.
Искам да кажа, че в ледения континент Антарктика беше изпитан с голям успех
препарата на проф. Минчо Шекерджийски имунодеокси. Дупница е една от столиците на
фармацевтичната промишленост и един от представителите и проф. Минчо Шекерджийски
създаде този прекрасен препарат, който е използван от нашата армия, от рейнджъри и
напоследък в Антарктика с отлични резултати.
Благодаря на проф. Минчо Шекерджийски. Надявам се в скоро време резултатите от
проучването на неговия препарат да се появи като статия.
Благодаря. Имах щастие да живея..15 години с един дупничанин футболиста от
„Левски“ София Георги Кардашев. Исках да намеря някои от неговите роднини останали в
Дупница. Ще бъда благодарен ако ме свържете с тях.
Още веднъж чест и почитание на цял гр. Дупница.
Благодаря за голямата чест, която ми оказахте.
/ аплодисменти /
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преди да поканя следващия гост към проф. Цанков. Със съдействието на общинска
администрация бяха издирени внук и правнучка на г-н Кардашев. Живеят в София. В удобно
време ще осъществим тази среща.
Преминаваме към връчване на почетния знак на проф.Митко Георгиев Аляков.
/ аплодисменти /
ПРОФ. МИТКО АЛЯКОВ:
Благодаря за оказаната ми чест.
Честит празник на всички. Това още повече ме задължава, тъй като аз съм лекар,
заедно с проф. Шекерджийски участвахме в този препарат.
Благодаря.
/ аплодисменти /
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следващия почетен знак ще бъде връчен на инж. Йордан Велинов Йорданов.
/ аплодисменти /
ИНЖ. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ:
Честит празник.
Аз съм доста развълнуван. Това е родния ми град. Само една малка случка. Когато
проф.Пимпирев дойде на базата на миналата експедиция вика трябва да направиме снимки от
наши приятели и извади знамето на Дупница. Аз бях като гръмнат. В суматохата бях
пропуснал тоя факт. В града където си роден има тръпка. Не съм живял тука, но имах шанса
като войник служих 1 година. Проф.Пимпирев спомена за нос Дупница, който е на о.Смит.
Това е най-труднодостъпния остров в Антарктика, видни алпинисти са вперили поглед
там. Надяваме се един дупничанин да бъде първия, който ще стъпи на този остров.
Благодаря за вниманието.
Весел празник и всичко най-добро.
/ аплодисменти /
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следващия почетен знак ще бъде връчен на г-жа Зоя Георгиева Паунова.
/ аплодисменти /
Г-ЖА ЗОЯ ПАУНОВА:
Уважаеми г-н Чимев,
Уважаеми г-н Гущеров,
Уважаеми общ.съветници,
Скъпи приятели,
Скъпи съграждани.
Честит празник и дай боже дълголетие и просперитет за нашия любим град.
Изключително много съм развълнувана от тази висока чест. Нека Св.Ив.Рилски да
закриля, пази и благославя града и всички нас. Изборът на професията ми беше
предопределен от моето детство. Татко е един от първите служители на Галенова фабрика,
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приятел на част от вас. Първите си уроци по морал, ценности, устои ми дадоха моите
родители, след което избирайки фармация като специалност имах честта да работя с найдобрите преподаватели от академичната общност проф. Шекерджийски е мой научен
ръководител, мой ментор, мой приятел за което изключително много му благодаря.
/ аплодисменти /
Той ми е дал уроците никога да не забравяме откъде сме тръгнали а моя е тръгнал
оттук. От този борчески хубав град, град с традиции, история и характер. Г-н кмете вярвам и
град с просперитет, с бъдеще за които поемам ангажимент да работя за бъдещето на града.
Вярвам много в единението, в заедността. Умея да града екипи, доказала съм го в
AstraZeneca и вярвам, че ще го докажем тук в града, за да можем да дадем просперитет и
добра перспектива на младите хора в гр.Дупница.
Още веднъж благодаря за почетния знак. Честит празник.
/ аплодисменти /
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка. Докладна записка от инж. Емил
Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница, относно Удостояване с отличие
“Почетен знак на Община Дупница” на адв. Никола Лазаров Коларов.
/вх. №
625/18.10.2016г./
/ чете докладната записка приложена към протокола /
Колеги, имате думата по докладната.
Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
няма
няма

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. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за
удостояване и награждаване с отличията на Община Дупница , ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 141
1.Общински съвет Дупница удостоява адв. Никола Лазаров Коларов с отличието
„Почетен знак на Община Дупница”, поради приноса му в областта на правоприлагането, за
развитието и укрепването на гражданското общество и защита на човешките права и свободи,
както и безупречна служба към града и неговите жители.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля, г-н Коларов да заповяда за връчване на почетния знак.
9

/ аплодисменти /
Г-Н НИКОЛА КОЛАРОВ:
Благодаря.
Желая на всички присъстващи здраве и успех.
/ аплодисменти /
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преди да преминем към следващата точка ще дам думата на г-н Чимев да връчи
преписа от „История славянобългарска“ на директора на исторически музей.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Скъпи съграждани и гости.
Преди повече от месец на 6 септември стартирахме една инициатива. Идеята е да
знаем, да помним не само ние и децата ни това, което е България, това което е писано.
Конкретно по повод 255 години от написването на „История славянобългарска“ мина през
12 читалища, 14 училища. Искам да я предоставя на г-жа Геренска на съхранение в
историческия музей.
Заповядайте.
/ аплодисменти /
Г-ЖА АНЕЛИЯ ГЕРЕНСКА – Директор на исторически музей Дупница:
Благодаря.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Чимев,
Дами и господа общински съветници.
Скъпи съграждани.
Приемам с голяма отговорност дупнишкият препис на „История славянобългарска“ и
обещавам да го съхраняваме като важна културна ценност във фонда на историческия
музей, за да можем да го предадем и на поколенията.
Използвам възможността да поздравя всички участници в преписа, да им пожелая да
бъдат здрави и да се гордеят защото те се оказаха достойни наследници на нашия
съгражданин възрожденския учител и просветител Христаки Павлович дупничанин. Той е
първият, който написа история за българските деца използвайки именно Паисийевата
история.
Нека си спомняме за нашите възрожденци и да се оказваме, както и всички
участници достойни техни наследници.
Искам да честитя празника на всички съграждани. Нека Св.Ив.Рилски пази и закриля
Дупница и дупничани.
Благодаря ви.
/ аплодисменти /
Това ще бъде и последното постъпление в нашата дарителска акция, която днес ние
отчитаме и представяме в Историческия музей.
Благодаря.
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/ аплодисменти /
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка. Докладна записка от инж. Емил
Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница, относно Удостояване със званието
“Почетен гражданин на Дупница” на д-р Васил Георгиев Сапунджиев. /вх.№
626/13.10.2017г./
/ чете докладната записка приложена към протокола /
Становището на комисията по образование е положително.
Да чуем и становището на комисията по здравеопазване.
Положително становище.
Благодаря.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
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. 1, чл. 7 от Правилника за удостояване и
награждаване с отличията на Община Дупница, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 142
1.Общински съвет Дупница удостоява д-р Васил Георгиев Сапунджиев със званието
“Почетен гражданин на Дупница”, за изключителни заслуги за развитието на Община
Дупница, продължителна и безупречна служба към града и неговите жители.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Съпругата на д-р Сапунджиев.
Г-ЖА СКРИНСКА – съпруга на д-р Сапунджиев:
Упълномощена съм да го представлявам, тъй като има здравословни проблеми и не
може да присъства.
Първо искам да поздравя всички с нашия най-хубав празник и да пожелая
просперитет на гр.Дупница да се развива все по-нагоре.
Лично той изказва благодарност на г-н Чимев и целия общински екип и ОбС за
високото признание на тази не много популярна дейност, която е част от Червения кръст.
Иска да ви предам, че тази награда не е само за него а за целия отряд. Той никога не е
бил сам те са стояли зад него, работили са заедно така, че във всички аварийни ситуации са
участвали.
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Тези хора имат основен принцип доброволчеството. Те са с различни професии,
различен социален статус, но това което ги обединява е спасяването на човешкия живот.
Те обслужват територия от България, която е изключително трудна. Те винаги са там
обединени от единствената идея да спасят хората. Идеята, званието планински спасител е
призвание не може всеки да участва и помага. Той благодари на всичките си колеги бивши
и настоящи.
/ аплодисменти /
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка. Докладна записка от инж.
Емил Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница, относно Удостояване със
званието “Почетен гражданин на Дупница” на Арон Сабат Аронов. /вх. № 627
/18.10.2016г./
/ аплодисменти /
/ чете докладната записка приложена към протокола /
Имате думата за изказвания. Няма такива.
Преминаваме към гласуване.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
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. 1, чл. 7 от Правилника за удостояване и
награждаване с отличията на Община Дупница, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 143
1.Общински съвет Дупница удостоява Арон Сабат Аронов със званието “Почетен
гражданин на Дупница”, за изключителни постижения в културния живот на национално
ниво и популяризиране името на града и Община Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преди да преминем към награждаването на г-н Аронов за изказване ще взема думата
и аз.
Уважаеми дупничани,
Скъпи гости и колеги.
Когато слушахме какво са постигнали наградените и то само малка част от това ние
разбрахме какви космополитни хора са свързани с Дупница. Те са граждани на България а
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със своите постижения и заслуги са и наши посланици по света, за което всички ние им
благодарим.
Призовавам ви ние дупничани с несломим дух, които сме в работните си срещи с
тези хора разбрах, че сме от различни политически партии, от различни футболни отбори,
но с една кауза каузата Дупница.
Тези от тях, които не са родени в Дупница вече гордо заявяват:“ Аз съм
дупничанин“.
Благодаря ви.
Г-н Аронов заповядайте.
/ аплодисменти /
Г-Н АРОН АРОНОВ:
Здравейте.
Може би забелязахте, че бях ескортиран. Така е с тенорите не само в Дупница, но и в
света.
Скъпи дупничанки и дупничани.
За мен се каза толкова много, че няма смисъл да казвам нищо повече. Искам само да
ви уверя, че винаги навсякъде и всякога аз съм се чувствал момчето от Дупница.
Дупница много ми е дала. Първо ми даде моите родители дупничани, моята сестра
дупничанка. Даде ми въздухът, който сигурно е направил моето дупнишко гърло да пее
добре.
Благодаря на Дупница и на всички вас. Оставам си винаги заклет дупничанин.
/ аплодисменти /
Благодаря ви. Много ви обичам.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Колеги и скъпи гости с това дневния ред беше изчерпан.
Закривам заседанието.

Заседанието бе закрито в 11.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Емил Гущеров /
ПРОТОКОЛИСТИ:
1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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