ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес 19.10.2014 г. – празник на град Дупница в заседателната зала на Община
Дупница се проведе ХV-то извънредно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 19 общински съветници.
Отсъстваха: Илиянка Пилева, Иван Фулев, Пламен Стойнев, Бисер Кирилов, Асен
Башленски, Чавдар Милошев, Владимир Владимиров, Марио Кирилов, Ивайло Атанасов,
Вергил Кацов, Лорета Николова, Ени Лефтеров, Методи Стойнев и Първан Дангов.
На тържественото заседание присъстваха : Кмета на общината – инж. Методи Чимев.
зам. кметовете – Крум Милев, Красимир Георгиев и Олга Китанова, Кмета и зам. Кмета на
община Крива паланка, г-н Валентин Гълъбов – Началник на РУП Дупница, гл. асистент –
Иван Хаджийски, служители на общинска администрация, кметове на кметства, журналисти
и граждани.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – г-н Ивайло Константинов в 10.09
часа.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Добър ден на всички.
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми колеги общински съветници,
Уважаеми гости.
Добре дошли на тържественото заседание на Общински съвет Дупница по случай
празника на града ни.
В залата присъстват 19 общински съветника. Имаме нужния кворум. Откривам
днешното ХV извънредно заседание на Общинският съвет Дупница.
( свири се Химна на Република България)
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Колеги общински съветници, Вие сте получили Дневния ред за днешното заседание.
Имате думата за предложения и становища по Дневния ред. Няма. Който е съгласен с така
предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
18
“ПРОТИВ”
няма
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
няма
Въз основа на гласуването Об.С Дупница прие следния
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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. Изказване на ученик от СОУ “Паисий Хилендарски”, във връзка с празника на
Община Дупница.
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Удостояване на Иван Хаджийски със званието “Почетен Гражданин на Дупница”.
6. Връчване на награди и отличия на Община Дупница.
***

***

***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Преди да пристъпим към работата по Дневния ред, имам удоволствието да представя
официалните гости, които са уважили поканата на г-н Чимев да присъстват на днешното
тържествено заседание.
Това е г-н Арсенчо Алексовски – Кмет на община Крива паланка, г-н Душко Арсовски
– зам. Кмет и Началник отдел “Европроекти” на община Крива паланка и г-н Валентин
Гълъбов – Началник на РУП Дупница.
Колеги, започваме работата по дневния ред на днешното заседание. По първа точка от
Дневния ред приветствие ще произнесе кмета на община Дупница инж. Методи Чимев.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Уважаеми гости,
Скъпи съграждани.
Днешният ден е празник, който обединява усилията ни и ги насочва към това да
работим всеотдайно за нашия град. Днешният ден е символ на Дупница, символ на неговото
настояще и символ за неговото бъдеще. Днес ние празнуваме заедно с Българската
православна църква и най-великия светец на българската земя – Свети Иван Рилски. Под
неговата закрила, всички ние трябва да продължим да работим за превръщането на Дупница в
един още по-привлекателен дом за нас, нашите родители и най-вече нашите деца.
Благодаря на всички Вас уважаеми дами и господа общински съветници за
съвместната ни работа. Без спорове и дискусии няма как да се вземат най-правилните и
коректни решения. Но в името на всеобщата ни кауза, винаги сме намирал общ език, защото
каузата Дупница е надпартийна, каузата Дупница е повече от всички нас, каузата Дупница е
кауза на всички дупничани.
Посрещаме с гордост днешния ден, ще посрещенм с гордост и утрешния. Показахме,
че с общи усилия можем да вървим ръка за ръка, да реализираме проекти за града, които да
носят позитиви не само за днес, утре или догодина, а за десетилетия напред.
Отправям своята благодарност към всички, които с делата си градят бъдещето на общината
ни. На младите хора пожелавам да съхранят своя устрем и да следват завещаното от предците
ни. Нека отдадем заслуженото и на нашите съграждани, оставили светла диря с делата си в
миналото, да изживеем пълноценно настоящето и да посрещнем с нови надежди бъдещите
дни на нашия град!
Защото Дупница винаги е била, е, и ще бъде.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Втора точка от Дневния ред е Поздравления по случай празника на град Дупница – 19
октомври, ден на “Свети Йоан Рилски - Чудотворец”.
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Уважаеми дами и господа, ако някой иска да поднесе поздравления по случай празника
на града, моля да заповяда. Заповядайте.
Г-Н АРСЕНЧО АЛЕКСОВСКИ – Кмет на община Крива паланка:
Уважаеми Кмет на община Дупница г-н Методи Чимев,
Уважаеми общински съветници на Общински съвет,
Уважаеми дами и господа.
Първо ми позволете от мое име и от името на община Крива паланка да Ви честитя
днешния празник на гради и да Ви пожелая много радост, здраве и успехи. Смятам, че
съвместната работа на община Крива паланка и община Дупница е на най-високото ниво на
което може да бъде. Нашите проекти които ги работим, са наистина проекти които
заслужават внимание и които са важни и за двете общини. Сътрудничеството между
администрациите и от едната и от другата община показват, че знаем да работим заедно и сме
наистина побратимени градове, които си сътрудничат. Аз наистина искам това да се
задълбочи все повече и повече да вървим по този път на сътрудничество между нашите две
общини и смятам от мое име и от името на общината да Ви честитя още веднъж празника и
бих искал на г-н Чимев кмета на общината да подаря един плакет на община Крива паланка.
Щастлив празник и всичко най-добро.
/аплодисменти/
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Благодаря г-н Алексовски.
Има ли други желаещи да поднесат поздравления по случай празника на града?
Имам удоволствието да представя и няколко поздравителни адреса, които са получени
в деловодството на ОбС, както и деловодството на община Дупница.
Поздравителен адрес от Атанас Камбитов – Кмет на община Благоевград. Има също
така поздравителен адрес от Стефан Димитров – Председател на ОбС Димитровград.
Следващия поздравителен адрес е от г-жа Йорданка Фандъкова – Кмет на София. Пристигнал
е и поздравителен адрес от г-н Бойко Борисов – Председател на ПП ГЕРБ. Също така
поздравителен адрес от Синдиката на българските учители в лицето на г-жа Янка Такева.
Поздравителен адрес по случай празника на гр. Дупница има и от г-н Росен Плевнелиев –
Президент на Република България. Ще си позволя да го изчета този поздравителен адрес.
До инж. Методи Чимев – Кмет на община Дупница.
Уважаеми г-н Чимев,
Уважаеми дами и господа.
За мен е удоволствие да споделя макар и от далеч Вашия празник, като отправя своите
най-сърдечни пожелания за здраве и благоденствие. Вярвам, че ще посрещнете деня на
големия български Светия Иван Рилски с много вяра и оптимизъм. Закриляна от
величествената Рила планина, Дупница от столетия е средища на духовен и стопански живот.
Борбения характер на дупничани не веднъж е устоявал на изпитанията и предизвикателствата
на времето, спомагайки за развитието и просперитета на региона и България. Вярвам, че и
днес тук живеят горди наследници на дедите ни, които пазят и предават на поколенията
почитта към родовата памет и исконните български ценности. Стратегическото разположение
на Дупница, предприемчивия дух на местните жители, волята за успех са сред ключовите
фактори за напредъка на общината. Нека работим упорито и отдадено, за да гарантираме подобрия утрешен ден на децата ни в успяващата европейска България.
Честит празник.
Росен Плевнелиев – Президент на Република България
/аплодисменти/
Пристъпваме към точка 3 от Дневния ред, а тя е Изказване на Лиляна Славова, която е
ученик от училище “Паисий Хилендарски”, във връзка с празника на Община Дупница, която
беше Кмет за 1 ден. Заповядайте.
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ЛИЛЯНА СЛАВОВА – ученичка от СОУ “Паисий Хилендарски”:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми общински съветници,
Служители от Общинска администрация,
Скъпи съграждани.
Честит празник. На всички Вас най-искрено пожелавам да бъдете на първо място
здрави, жизнени и Св. Иван Рилски да бди над Вас. Бъдете разумни и активни по въпросите
касаещи нашия любим град Дупница. По случай празника днес съм подготвила есе на тема
“Моят роден град”.
В древногръцката митология планината Олимп е била считана за най-високото място
от където боговете раздавали справедливост, но явно древните гърци не са и допускали, че на
Балконския полуостров има още по-висока и величествена планина в чието подножие се
намира моят роден град – живописната Дупница. Този град на кръстопът е дал на българската
история имена като Христаки Павлович, Георги Наджаков, Невена Коканова и много други
като дори и сега тук живеят и развиват потенциала си хора, които дълги години за напред ще
прославят името на града ни. Днес нашият общ дом Дупница е съвременен град, който
осезаемо процъфтява и не изостава в развитието си, като същевременно успява да съхрани
своето достолепие от историческото си минало. На фона на много големи български градове,
които за жалост не биват добре поддържани градът чиято загадъчност е вдъхновила и
Димитър Димов дава на своите граждани онова от което имат нужда. Като всеки млад човек
аз имам желанието да се развивам, обучавам и развличам в града в който живея и смятам, че
условията които предлага Дупница на нас децата и младежите отговарят на изискванията и
нуждите ни. Детските градини и училищата с европейски облик, а нивото на преподаване е
достатъчно високо, че с минимални усилия успяваме да реализираме професионалните си
цели и амбиции. Болниците, аптеките, магазините и супермаркетите, които продължават да се
строят ни гарантират спокойствието и сигурността от която се нуждаем в ежедневието си
като пълноценни граждани. Самата визия на града не отстъпва по нищо на много европейски
градове в икономически по-стабилни държави от България и всичките удобства, които
предлага днес Дупница привличат все повече туристи, екскурзианти, а новопостроените и
ремонтирани пътища допринасят за една по-голяма мобилност на дупничани и осигуряват полесен и по-бърз достъп до столицата София.
Едва ли изреденото до тук изчерпва темата за истинската привилегия да бъдем
граждани на Дупница, но основния ми мотив да обърна внимание на удобствата с които
разполага градът ни е провокиран от желанието да покажа на хората, че Дупница е жива и, че
в нея има бъдеще. За това от изключителна важност е именно ние да се погрижим
предстоящите ни дни тук да бъдат пълноценни. Нека направим първите крачки към
промените които желаем и смятаме за ключови, за да бъде Дупница все така уютна и
гостоприемна. Убедена съм, че ако всички се обединим около тази обща кауза, не само
древните гърци биха ни завидели, но и днешните жители на силно развити европейски
страни. Благодаря.
/аплодисменти/
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – зам. Председател:
Преминаваме към точка 4 от Дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Удостояване на Иван Хаджийски със званието “Почетен
Гражданин на Дупница”.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Уважаеми общински съветници
Уважаеми гости.
(чете мотиви от докладната записка, приложена към Протокола)
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Благодаря Ви.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н Чимев.
Колеги, имате думата за изказвания, мнения и становища по докладната.
Няма желаещи за изказвания.
Който е “за” така предложеното решение по докладната записка, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
19
“ ПРОТИВ “
няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
няма
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 3 от Правилника за
удостояване и награждаване с отличията на Община Дупница, във връзка с чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 161
Общински съвет Дупница удостоява Иван Стоилов Хаджийски със званието
“Почетен гражданин на Дупница”.
***

***

***

***

***

Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря.
Г-н Хаджийски.
/ аплодисменти/
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Заповядайте г-н Хаджийски.
ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
За мен е чест и удоволствие да връча този символ на нашия град и да го удостоим със
званието ”Почетен гражданин на Дупница”.
/ аплодисменти/
Г-Н ИВАН ХАДЖИЙСКИ – гражданин:
Зачетохте ме докато съм жив, това е положението. Предизвиквате ме към
откровение. Ще го кажа. В протокола записвайте да остане за поколенията.
Ваште колеги от Благоевград не зачетоха двукратния си ректор на ЮЗУ проф.д-р
Гюдженов за почетен гражданин а вие зачетохме мен Иван Стоилов Хаджийски роден 21
юни 1955 г. към 8 часа в с.Грамаде общ. Дупница.
От 1957 год нашето семейство живее в този град. Баща ми редеше плочки по
тротоарите, където народа храчи и пикае без извинение за израза. Майка ми беше чистачка в
ДИП”Марек” но благодарение на моите учители, родители на моите близки съм завършил
философия, история, ораторско изкуство 76-80 год. в СУ”Св. Климент Охридски” и съм се
обрекъл да служа на духовна Дупница. Лесно ли беше да си защитя доктората и да се
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хабилитирам с тези трудове? Да. Двадесет и две години бях университетски преподавател,
от които 10 към Техническия университет. По това време всички единодушно 2000-2004 ме
избраха за ръководител катедра”Обществено хуманитарни науки”. Аз тогава се дърпах. Да
от мене стават 4 неща. Шофьор не мога да бъда, извинявайте за откровението. От мене става
организатор, оратор, преподавател и изследовател.
Това, което съм написал за вас да чуе и Арсенчо Алексовски-кмет на братската
община Крива паланка. Това, което съм написал за вас изследвал съм над 5 000 фамилии от
дупнишка околия дупнишкия край, това е богатството на гр.Дупница и дупнишка околия
хората. Тези, които могат да ни служат като мярка за човещина, за българщина, за
всеотдайност. Имало е общ.съветници от 2 януари 1878 г.насетне. Инж. Методи Христов
Чимев ти си 70-ия кмет, но ти с усмивка, с доброта се отнасяше към моите откровения.Аз
какво ти казах? Ти си 70-ия кмет на тебе принадлежи административната власт в община
Дупница на мен принадлежи духовната.
За мен днес е двоен празник. Ще кажате защо. Вчера към 16 часа пристигна
сп.”Минало” трета книжка с моя публикация "Двойното освобождение на Горна Джумая
Благоевград от османско владичество”. Нека да се знае чрез медиите, че нашите дупнишки
предци на 12 февруари 1878 г. водени от майор Иван Павлович Орлински руските войски и
местното население, четници и родолюбиви българи освобождават Горна Джумая дупнишка
кааза. Това е първото освобождение. Загиват двама руски войници, четирима дупничани.
Второто освобождение е на 5 октомври на Горна Джумая Благоевград от 5 май 1950
е Благоевград. На 5 октомври 1912 г.. ние считаме за първа жертва подпоручик Борис
Змияров. Аз открих три груби фактологически грешки.
Удостоявате ме с голямо звание. Това е голямото звание.
Следващото, което очаквам докато съм жив е извънреден професор или почетен
професор. Член съм на научния съвет на Македонския научен институт два мандата.
Г-н Чимен първата бройка на списанието е за тебе. Да ти е ясно.
Втората е на Арсенчо Алексовски-кмет на община Крива паланка.
/ аплодисменти/
Следващата ми книга ще я държите в ръцете след месец. Тя ще има заглавие” 90
години научно технически съюзи в гр.Дупница”. А някой да напише друг 100 страници
научен труд. Аз казвам нека да има и други конкуренти. Така е. Не става, трудно е. Аз искам
да благодаря днес чрез камерите на ТВ”Запад” на много хора, които се отнасят с добри очи
към мене, но най-вече на един човек за когото казвам, че този човек е моята гордост, моята
чест, моята съвест, моя нравствен коректив спонсор на моите научни изследвания и
публикации прекрасната, неповторима и незаменима не само за мен като неин съпруг, но и
за цяла Дупница д-р Юлия Димитрова Тевекилийска. Юлия, благодаря ти с обич и поклон.
/ аплодисменти/
Щастлив съм, че обезсмъртих дупничани.
Благодаря ви че ме зачетохте.
Искам да завърша с думите:” Ще има в родината ни мила живот без злост и грозота
ако добрите притежават сила, а силните пък доброта”-акд.Ангел Балевски.
Бъдете благословени и честити.
Честит празник родна Дупница.
Благодаря ви.
/ аплодисменти/
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н Хаджийски.
Както винаги успявате да повдигнете духа на хората, които ви слушат.
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ИНЖ . МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Г-н Хаджийски, едва ли друг почетен гражданин на Дупница толкова дълго е
говорил.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
Благодаря г-н Хаджийски.
Преминаваме към т.5 от дневния ред Връчване на награди и отличия на община
Дупница. Подготвили сме се да връчим награди и отличия на г-н Арон Аронов и г-жа
Донка Шишманова.
Тъй като те не присъстват днес в залата плакетите ще бъдат връчени допълнително.
След като сме изчерпали дневния ред ще направим още нещо.
Тъй като току що в залата влязоха представители на ЦОП Дупница, които са
направили герба на община Дупница и имат желанието да го връчат на г-н Чимев по случай
празника на града.
Заповядайте.
/ аплодисменти/
/ връчване герба на община Дупница от представители на ЦОП на кмета на
общината/
/ аплодисменти/
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – Зам. председател:
С това днешното заседание приключи.
Кмета ви покани на коктейл на партера на община Дупница.

Заседанието бе закрито в 10.45 часа.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ Силвия Овчарченска/

ПРОТОКОЛИСТИ:
1. / В. Бързачка - главен специалист”ООбС/

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