Изх. № . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . .

......

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес 19.10.2018 г. – празник на град Дупница в заседателната зала на община
Дупница се проведе X извънредно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 26 общински съветници.
Отсъстваха Даниела Симова, Борислав Костадинов, Златко Славев, Иван Раков,
Лорета Николова, Спас Андреев и Христо Михалчев.
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, д-р Матей Попниколов – зам. Областен управител на
област Кюстендил, гости от Община Крива паланка: Любомир Младенов – секретар на
Община Крива паланка, Мартин Николовски – шеф на кабинета на градоначалника и г-жа
Ивана Ристовска, 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.
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Уважаеми гости на гр. Дупница.
Скъпи съграждани.
Поздравявам Ви с днешния празник на Дупница, който честваме в деня на закрилника
на българския народ и на нашия град “Свети Йоан Рилски – Чудотворец”. Под закрилата му
всички ние работим с една кауза, Дупница да има светъл хоризонт, и с благодарност към
небесния Покровител на българския народ да го помолим да бди над всички нас. Скъпи
дупничани, всички присъстващи, на вашите семейства пожелавам здраве, много вяра и
късмет.
В залата присъстват 26 общински съветника. Има необходимия кворум. Откривам X
извънредно заседание на Общински съвет Дупница.
(свири се Химна на Република България)
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Уважаеми колеги, дневния ред се състои от 10 точки.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
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Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

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 със званието „Почетен гражданин на Дупница“ на Найден Стоянов
Найденов. /вх. № 556/11.10.2018 г./
4. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Удостояване със званието „Почетен гражданин на Дупница“ на Алцек
Любомиров Мишев. /вх.№ 557/11.10.2017г./
5. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Удостояване със званието „Почетен гражданин на Дупница“ на Олег Стефанов
Шереметиев. /вх.№ 558/11.10.2017г./
6. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Удостояване с отличие „Почетен знак на Община Дупница“ на Пенчо Банев
Пенев. /вх.№ 559/11.10.2017г./
7. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Удостояване с отличие „Почетен знак на Община Дупница“ на Антоний Милчов
Стоянов. /вх.№ 560/11.10.2017г./
8. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Удостояване с отличие „Почетен знак на Община Дупница“ на Никола Янков
Костов. /вх.№ 561/11.10.2017г./
9. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Удостояване с отличие „Почетен знак на Община Дупница“ на Теодора
Любомирова Динева. /вх.№ 562/11.10.2017г./
10. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Удостояване с отличие „Почетен знак на Община Дупница“ на Иван Недялков
Йорданов. /вх.№ 563/11.10.2017г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Първа точка от дневния ред, давам думата за приветствие на Кмета на Община
Дупница – инж. Методи Чимев.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Уважаеми гости на гр. Дупница.
Уважаеми дупничани.
Приемете поздравленията ми и най-искрените ми благопожелания по случай празника
на нашия град. На нашия прекрасен, непреклонен и любим град. На нашия общ дом –
Дупница.
В предългия си живот, от първото споменаване на града ни в официалните архиви
преди повече от 660 г., Дупница е оставила трайна и достойна следа не само в националната
ни, но и в световната ни политика.
Дупница е доказала, че има лъвско сърце и проницателен ум, когато род и родина се
бранят в битка. Дупница го е доказала под командването на ген. Георги Тодоров –
дългогодишен командир на Седма Рилска дивизия. Доказала го е с героичната саможертва на
подпоручик Борис Змияров, първата жертва на Балканската война. Доказала го е и с подвига
на Димитър Янакиев, спасил Самарското знаме.
Дупница се е доказала като люлка на знанието - единственото което ни води към
прогрес. Доказала го е с възрожденския плам на Христаки Павлович-основоположник на
модерната педагогическа теория и практика, смел борец срещу гръкоманството, учител на
стотици български патриоти, между които Драган Цанков, Петко Р. Славейков, Стефан
Стамболов…
Доказала го е с прозорливия ум на Димитър Бисеров-Околията, който като
сподвижник на Васил Левски помага за създаването на местния революционен комитет, но
през целия си живот е всеотдаен и неуморен учител и културен деятел, завещал и голяма
сума за изграждане на нашето читалище.
Дупница е доказала своя принос към просперитета на България и с размаха на генерал
Тодор Радев - министър на Народното просвещение, по чиято инициатива в Дупница се
открива институт, който подготвя над 25 000 учители за цялата страна.
Дупница е доказала своя принос и в науката. И с откритието на акад. Георги
Наджаков, променило целия свят, и с делото на акад. Тодор Самодумов, един от
основоположниците на Българска академия на науките и деятел на Световната организация
за мир.
Дупница е доказала, че е може да се изправи в защита на гонения. Именно
дупнишкият народен представител Димитър Икономов е първият, който сигнализира за
готвеното изтребление на българските евреи.
Дупница доказа, че и да не е сред първите големи, взима в свои ръце големите
решения. Именно дупничани поставиха началото на европейския път на България,
устоявайки в изпитанията на онази зима през 1997 г.
Много са достойните деца на Дупница, неизброими са делата им, както много са
достойните дни на града ни и както са неизброими причините за любовта ни към Дупница.
Разбира се, трябва да помним какви хора са ни дали живот, какви хора са съградили
дома ни. Но днес, сега, е важно не какви искаме, а какви трябва да бъдем, за да бъде утрешна
Дупница не само достоен наследник на града на Павлович, но и уютен, подреден, спокоен и
приветлив дом за бъдните поколения. А какви трябва да бъдем ли? Трябва да бъдем с
отворени очи за знанието и глухи за лъжата. Трябва да бъдем милостиви към неоправдания и
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смели с дръзкия, трябва да четем повече и да говорим по-малко, трябва да уважаваме
достойния и да разобличаваме разбойника. Не може всеки от нас да бъде новия Околията, но
може да не бъдем презряното от него-предатели, глупаци, продажници, егоцентрици,
мързеливи псевдопатриоти.
Уважаеми съграждани, празникът на Дупница отбелязваме в деня на най-обичания
български светец, св. Иван Рилски. Нека го помолим да бди над града ни и да пази всеки
дупничанин, независимо къде по света е сега.
ЗАЩОТО ДУПНИЦА Е БИЛА, ДУПНИЦА Е, И ДУПНИЦА ЩЕ ПРЕБЪДЕ!!!
Честит празник!
/аплодисменти/
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към втора точка от дневния ред – поздравителни адреси.
/Чете поздравителните адреси, приложени към Протокола/
Преминаваме към трета точка от дневния ред. Докладна записка от инж. Емил
Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница, относно Удостояване със званието
„Почетен гражданин на Дупница“ на Найден Стоянов Найденов. /вх. № 556/11.10.2018 г./
/чете докладната записка, приложена към Протокола/
Колеги, нека чуем становищата на комисиите. Положителни са становищата на
всички комисии.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка. Не виждам такива.
Който е съгласен с така предложеното решение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 22 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
№ 139
1.Общински съвет-Дупница удостоява със званието „Почетен гражданин на Дупница“
Найден Стоянов Найденов, за изключителни заслуги на национално и световно ниво в
спортния живот и изключителен принос, свързан с популяризиране името на града и община
Дупница.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Нека поканим г-н Карагьозов, треньор в момента на „Марек“, тъй като г-н Найденов е
ангажиран с отбора на „Нефтохимик“, да получи наградата.
Г-Н КАРАГЬОЗОВ:
Найден Найденов. Не съм аз, но трудно могат да се изразят с едно и две изречения
неговите заслуги за популяризирането на волейбола в български и световен мащаб. Преди
малко г-н Гущеров спомена доста от нещата, исках и аз да спомена някой неща, но той беше
така доста изчерпателен. Поради ангажираност с неговия клубен отбор, нов „Нефтохимик“
не успя да дойде и да присъства на тази висока чест, но аз искам да благодаря от негово име
и дай боже тази чест с която Вие го удостоявате наистина така да покаже едно бъдещо,
сериозно развитие не само като член на този клуб волейболен, за развитието на дупнишкия
спорт, но като бъдещи големи успехи в европейски и световен мащаб.
Благодаря ви от негово име.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Нека да пожелаем на г-н Карагьозов, сега се изказа от името на Найденов, да постигне
подобни успехи, за да може и той да получи такива награди.
Следваща докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет
Дупница, относно Удостояване със званието „Почетен гражданин на Дупница“ на Алцек
Любомиров Мишев. /вх.№ 557/11.10.2017г./
/чете докладната записка, приложена към Протокола/
Колеги, нека чуем становищата на комисиите.
Положителни са становищата на всички комисии.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка. Не виждам такива.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 22 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
№ 140
1. Общински съвет-Дупница удостоява
Дупница“ Алцек Любомиров Мишев.
***

***

***

***

със званието „Почетен гражданин на

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Ще поканя г-н Мишев, брат на Алцек Мишев да получи високата награда.
Г-Н МИШЕВ:
Привет дупничани.
Имам високото чест да приема тази много голяма награда. Благодаря на цялото
общество в Дупница. Моят брат Алцек Мишев има една молба да посвети тази награда на
своите родители Павлина Мишева, по баща Дерибалтова, както и на своя баща Любомир
Мишев с огромната благодарност и чест. Те са му дали тази възможност в този живот да
получи това отличие.
Дълбоко благодаря за вашето внимание.
/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 Олег Стефанов Шереметиев. /вх.№ 558/11.10.2017г./
/ чете докладната записка приложена към протокола /
Нека чуем становищата на комисиите. Г-н Костадинов.
Положително становище.Благодаря.
Г-н Пилев. Положително становище.Благодаря.
Г-н Павлов. Положително становище.Благодаря.
Г-н Георгиев. Положително становище.Благодаря.
Колеги, имате думата по докладната.
Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 22 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
№ 141
1.Общински съвет-Дупница удостоява със званието „Почетен гражданин на Дупница“
Олег Стефанов Шереметиев.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля г-н Шереметиев да заповяда за връчване на наградата.
/ аплодисменти /
Г-Н ОЛЕГ ШЕРЕМЕТИЕВ:
Призванието,което получавам е колкото за мене така и за нашите колеги.
Дълги години ние сме градили едно учебно заведение което беше бих казал еталон не
само за нашата област но и в цяла България.
От все сърце благодаря за вниманието и уважението с което ме удостоявате. Дълги
години съм пенсионер и не съм забравен. Благодаря от все сърце за голямата награда.
/ 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 Пенчо Банев Пенев. /вх.№ 559/11.10.2017г./
/ чете докладната записка приложена към протокола /
Нека чуем становищата на комисиите. Г-н Костадинов.
Положително становище.Благодаря.
Г-н Пилев. Положително становище.Благодаря.
Г-н Павлов. Положително становище.Благодаря.
Г-н Георгиев. Положително становище.Благодаря.
Колеги, имате думата по докладната.
Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23 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
№ 142
1.Общински съвет-Дупница удостоява Пенчо Банев Пенев с отличието „Почетен знак
на Община Дупница“.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля г-н Шереметиев да заповяда за получаване на наградата.
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/ аплодисменти /
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 Антоний Милчов Стоянов. /вх.№ 560/11.10.2017г./
/ чете докладната записка приложена към протокола /
Нека чуем становищата на комисиите. Г-н Костадинов.
Положително становище.Благодаря.
Г-н Пилев. Положително становище.Благодаря.
Г-н Павлов. Положително становище.Благодаря.
Г-н Георгиев. Положително становище.Благодаря.
Колеги, имате думата по докладната.
Няма желаещи. Преминаваме 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 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
№ 143
1.Общински съвет-Дупница удостоява Антоний Милчов Стоянов с отличието
„Почетен знак на Община Дупница“.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Нека г-н Стоянов заповяда за връчване на високата награда.
/ аплодисменти /
Г-н АНТОНИЙ СТОЯНОВ:
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми почетни граждани вече на община Дупница.
Изключително съм щастлив за оказаната чест. Миналата година получих званието
„Европейски гражданин на годината“ бях в Брюксел. Усещането което е тук е изключително,
много по-вълнуващо понеже съм израснал в този град. Майка ми и баща ми бяха радетели на
образованието в България. Застанал пред лика на Св.Иван Рилски и 60 м. югозападно на
паметника на Христаки Павлович с преклонение и надежда в бъдещето за нов и бъдещ
педагогически център на гр. Дупница.
Благодаря.
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/ аплодисменти /
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Удостояване с отличие „Почетен знак на Община Дупница“ на Никола Янков
Костов. /вх.№ 561/11.10.2017г./
/ чете докладната записка приложена към протокола /
Нека чуем становищата на комисиите. Г-н Костадинов.
Положително становище.Благодаря.
Г-н Пилев. Положително становище.Благодаря.
Г-н Павлов. Положително становище.Благодаря.
Г-н Георгиев. Положително становище.Благодаря.
Колеги, имате думата по докладната.
Няма желаещи. Преминаваме 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 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
№ 144
1.Общински съвет-Дупница удостоява Никола Янков Костов с отличието „Почетен
знак на Община Дупница“.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Заповядайте г-н Костов за получаване на наградата.
/ аплодисменти /
Г-Н НИКОЛА КОСТОВ:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми съветници на гр. Дупница.
Аз в автобиографията са ясно казали.искам да подчертая следното, че ние сме първо
български граждани, след това сме етнос от армъни на български власи. Не са имали никакви
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пререкания в Дупница тъй като са живели много дружелюбно и сме имали много, които са
известни армъни. Армъните на фамилията Паризови….те са приобщават в годините към
българското общество, където поемат своя път.
Затова много хора познават армъните в града. Имаме много инженери и доктори.
Искам да поздравя всички граждани на Дупница с празника на града.
Благодаря.
/ 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 Теодора Любомирова Динева.
/вх.№
562/11.10.2017г./
/ чете докладната записка приложена към протокола /
Нека чуем становищата на комисиите. Г-н Костадинов.
Положително становище.Благодаря.
Г-н Пилев. Положително становище.Благодаря.
Г-н Павлов. Положително становище.Благодаря.
Г-н Георгиев. Положително становище.Благодаря.
Колеги, имате думата по докладната.
Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23 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
№ 145
1.Общински съвет-Дупница удостоява Теодора Любомирова Динева с отличието
„Почетен знак на Община Дупница“.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Ще поканя г-жа Динева майката на Теодора да получи наградата.
/ аплодисменти /
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Г-НА ДИНЕВА:
Искам да благодаря от името на Теодора за признанието и положения труд и
постигнатите резултати на тази възраст. Да и пожелая да бъде все така упорита и
целеустремена.
Благодаря ви.
/ аплодисменти /
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Удостояване с отличие „Почетен знак на Община Дупница“ на Иван Недялков
Йорданов. /вх.№ 563/11.10.2017г./
/ чете докладната записка приложена към протокола /
Нека чуем становищата на комисиите. Г-н Костадинов.
Положително становище.Благодаря.
Г-н Пилев. Положително становище.Благодаря.
Г-н Павлов. Положително становище.Благодаря.
Г-н Георгиев. Положително становище.Благодаря.
Колеги, имате думата по докладната.
Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23 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
№ 146
1.Общински съвет-Дупница удостоява Иван Недялков Йорданов с отличието „Почетен
знак на Община Дупница“.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Нека г-н Йорданов заповяда за получаване на наградата.
/ аплодисменти /
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Г-Н ИВАН ЙОРДАНОВ:
Благодаря ви от сърце.
/ аплодисменти /
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Колеги и скъпи гости с това дневния ред беше изчерпан.
Благодаря на всички и весел празник.
Закривам заседанието.

Заседанието бе закрито в 11.10 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Емил Гущеров /

ПРОТОКОЛИСТИ:

1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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

12

