ПРОТОКОЛ
№9
Днес 19.10.2013 г. – празник на град Дупница в заседателната зала на Община
Дупница се проведе IХ-то извънредно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 30 общински съветници.
Отсъстваха: Илиянка Пилева, Пламен Стойнев и Ени Лефтеров.
На тържественото заседание присъстваха : Кмета на общината – инж. Методи Чимев.
зам. кметовете – Крум Милев и Олга Китанова, зам. областния управител – Мария Чочова,
народния представител Кирил Калфин, зам. Кмета и Председателя на Общинския съвет на
община Крива паланка, 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-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Уважаеми дами и господа,
Общински съветници,
Уважаеми гости.
В залата присъстват 30 общински съветника. Имаме нужния кворум. Откривам
днешното IХ извънредно заседание на Общинският съвет.
( свири се Химна на Република България)
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преди да пристъпим към работа, искам да поздравя всички Вас общинските съветници
с празника на град Дупница, всички граждани и да пожелая една ползотворна следваща
година, много здраве и късмет на всички.
Раздаден Ви е Дневния ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

29
няма
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. Дупница – древна и млада. Традицията е жива.
4. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет
Дупница, относно Удостояване на Янко Динков Георгиев със званието “Почетен гражданин
на Дупница”. /Вх. № 567/11.10.2013 г./
5. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет
Дупница, относно Удостояване на г-жа Астрид Рут Мьолер със званието “Почетен гражданин
на Дупница”. /Вх. № 568/11.10.2013 г./
6. Връчване на награди и отличия на Община Дупница.
***

***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
По първа точка ще дам думата за приветствие на г-н Чимев – Кмет на община
Дупница. Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Скъпи гости,
Скъпи съграждани на община Дупница,
Уважаеми г-н Председател на Общински съвет,
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Имам честта и удоволствието да се обърна към всички Вас и да Ви поздравя с днешния
празник на гр. Дупница.
Ден, в който да си припомним славното минало на града ни, да си обещаем да работим
повече в настоящето, за да имаме гордо и уредено бъдеще за Дупница и нашите деца. Нека
днес се помолим на закрилника на града ни – Св. Иван Рилски, да не сваля благодатния си
взор от родната стряха, да ни закриля и занапред с жалостивата си ръка и да благославя с
обичта си всяко начинание за по-добро бъдеще на града и гражданите. Нека ние, хората не
забравяме че бог обича смелите. Нека бъдем смели и горди пред изпитанията, смирени пред
успехите и упорити в работата за общото ни бъдеще. Нека пренесем в него мъдростта на
миналото и поуките на настоящето. Нека забравим различията, защото имаме най-големия
дар, това че живеем тук. За това нека се обединим и усмихнем за да бъде Дупница това което
искаме и заслужаваме. Нека чудотвореца Св. Иван Рилски благослови всеки един дом и
семейство, благородните дела, начинанията и най-святото – нашите деца. Нека живеем така,
че Дупница да се гордее с децата си. Нека работим така, че Дупница да бъде запазена марка за
съвременен град. Нека бъдем такива, каквито историята и генът ни е направил – непреклонни,
борбени, успяващи и оцеляващи. Нека не спираме да се грижим за корените си, но да дадем
светлина и на младият свят, за да расте и пребъде Дупница. Нека, нека, нека.
Честит Празник!
Благодаря Ви.
(аплодисменти)
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев. Преди да дам думата на гостите ще прочета фрагменти от
поздравителните адреси, които са получени в община Дупница.
От Президента на Република България, който казва “Величествената Рила планина
прави града магнетичен и привлекателен за български и чуждестранни гости”. Пожелава
общинското ръководство и за напред приоритетно да посреща ключовите предизвикателства
и да търси решения за насърчаване на малкия и среден бизнес, като успехите биха донесли
перспективи за по-висока заетост особено сред младото население, за да може да се достига
по-висок стандарт и по-добро качество на живот за жителите на общината. Пожелава ни
здраве, успехи и оптимизъм за повече ползотворни дни. По-нататък казва, че е убеден че
задружните усилия на всички ще бъдат увенчани с видими резултати в бъдеще.
Поздравителният адрес от г-н Росен Плевнелиев - Президент на Република България
Поздравителен адрес се получи от председателя на ПП ГЕРБ – г-н Бойко Борисов,
който казва че вярва, че и за напред ще работим за изпълнението на проекти и инициативи,
които допринасят за модернизацията и просперитета на Дупница и за благополучието на
хората в общината. Уверява ни, че можем да разчитаме на неговата подкрепа като
Председател на ПП ГЕРБ за постигането на тези цели. Желае ни сили, енергия, за справяне с
предизвикателствата и изпълняване на поетите ангажименти към хората.
Получи се поздравителен адрес от г-н Виктор Баженов, директор на РКИЦ в София, в
който казва, че Дупница е със славни традиции и днес, и е един от най-красивите в България
съвременен и привлекателен за своите жители. Желае ни да поддържаме престижа и
авторитета на града си и все така да намираме хармония между икономическо развитие и
културното наследство на града.
Поздравителен адрес от г-жа Янка Такева Председател на СБУ, в който изразява
дълбокото си уважение към кмета и екипа му, който ръководи и високо цени приноса в
съвместната ползотворна дейност за издигане качеството на образователния и възпитателен
процес в училищата и детските градини, и за утвърждаване авторитета на учителската
професия в община Дупница. По-надолу жела здраве, благоденствие и успехи във всички
начинания на кмета, екипа и гражданите на общината.
Поздравителни адреси се получиха от кмета на община Кюстендил, от общинска
администрация Сапарева Баня, от кмета на община Банско, от кмета на община Ценово, обл.
Русе, от кмета на община Силистра.
Сега ще дам думата на гости в залата, които искат да поднесат своите приветствия. Ще
съобщя че присъства народният представител от обл. Кюстендил г-н Кирил Калфин, зам.
областният управител на област Кюстендил г-жа Мария Чочова, председателя на Общински
съвет в Крива Паланка и заместник кмета на община Крива Паланка, които са наши
побратими, много кметове на населени места и гости.
Имате думата г-н Калфин.
Г-Н КИРИЛ КАЛФИН – Народен представител:
Добър ден на всички.
Уважаеми г-н Чимев,
Уважаеми г-н Константинов,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми гости.
Днес и Господ е с Дупница. Виждате че ни даде един хубав и слънчев ден. Ден,
прекрасен за празненства. Традицията, която съществува в Дупница да се празнува именно
този ден нека да ни даде началото за общи действия, за общи усилия да постигнем онова,
което всички ние желаем. Просперитета на Дупница и добро място за живеене да бъде
Дупница. Нека нашите деца, Вашите деца, внуци да знаят че от тук са тръгнали, тук са
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получили своето образование, тук ще се върнат, където и да бъдат, а те ще се върнат тогава
когато ние всички заедно заработим и направим така че да се живее добре в този град.
Желая на всички весело изкарване след като приключи тържествената сесия.
Честит Празник!
(аплодисменти)
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Калфин. Ще дам думата на г-жа Чочова – заместник областен
управител на област Кюстендил.
Г-ЖА МАРИЯ ЧОЧОВА – Зам. областен управител на обл. Кюстендил:
Първо искам да честитя празника на всички Вас,
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми г-н Председател на общински съвет,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Граждани на Дупница и гости.
На следващо място ще прочета поздравителен адрес от г-н Иван Каракашки –
Областен управител на област Кюстендил.
(чете поздравителен адрес от областният управител)
(аплодисменти)
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Ще дам думата на г-н Павлов, който ще представи приветствието на
народния представител г-н Иван Ибришимов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Общ. съветник:
Първо ще се възползвам от възможността и аз от мое име да поздравя всички наши,
от мое име и от името на нашата група в общински съвет, групата на БСП да поздравя
всички наши съграждани и гости на града с днешния празник и ако ми позволите да прочета
приветствието от бившия наш колега д-р Иван Ибришимов, който в момента по
здравословни причини не може да присъства на днешното тържество.
(чете поздравителен адрес от Иван Ибришимов – Народен представител)
(аплодисменти)
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Ще дам думата и на гостите от Крива Паланка. Председателят на
общинският съвет.
Г-Н БОРЧЕ СТОЙЧЕВСКИ –Председател на Общински съвет – Крива Паланка:
Уважаеми Кмет на община Дупница г-н Методи Чимев,
Уважаеми Председател на Общински съвет Ивайло Константинов,
Уважаеми общински съветници на Общински съвет,
Уважаеми граждани на община Дупница.
Първо ми позволете от мое име и от името на Кмета на Крива паланка Арсенчо
Алексовски и всички граждани на община Крива паланка да Ви честитя днешния ден 19
октомври, деня на Св. Иван Рилски – Чудотворец и празник на гр. Дупница. Празника на
общината за всеки гражданин е специален момент, символ на любовта към своя град и
родина, символ на гордост. По повод празника на града Ви пожелаваме на Вас кмете,
съветниците и работещите в общинската администрация и цялото население на града всичко
най-хубаво и успешно постигане на целите за развитие на Вашия град и региона. Крива
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паланка и Дупница са побратимени градове и свободно може да кажем, че са пример за това
как задно могат да се постигат нашите целите за по-добро бъдеще на нашите граждани.
Много са проектите, които заедно реализирахме, много са културните и фолклорни и
театрални фестивали. Убеден съм, че нашето сътрудничество ще продължи да се развива и
занапред за просперитета на нашите два града.
Още веднъж Ви честитя празника на град Дупница и поклон пред Майка Тереза –
символ на града.
/аплодисменти/
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодарим.
Има ли някой от гостите, който иска да се изкаже? Преминаваме напред.
Ще дам думата на Мартин Васев – ученик от “Паисий Хилендарски”, който ще
представи кратко есе за Дупница.
МАРТИН ВАСЕВ – ученик от СОУ “Паисий Хилендарски”
Дупница – древна и млада. Традицията е жива.
Дупница е град многолик, град многоцветен. Ту пъстър и зелен, ту сребристобял и
изящен. Веднъж е притихнал и смълчан, друг път – немирен, неспокоен. Дупница притежава
обаянието на природата, мъдростта на историята, примера на героите и смелостта за
бъдещето. Дупница е древна, Дупница е млада. Тя е пазителка на традициите и
ценностите.Закътан в полите на величествената Рила планина, градът ни през вековете е
носил различни имена: Тополница, Дупница, Марек, Станке Димитров. Но каквито и имена
да има – тя е една –Дупница - град на кръстопът. Град, в който са се родили национални
герои. Град с богато културно и духовно наследство. Град на музиката, поезията и театъра.
Град на идеали. Град млад, но и древен. Просто град на традиции.Сигурно е някаква черта на
българския ни характер да се връщаме винаги там, където е нашето начало, където са
корените ни. Потребност ли е някаква за душите ни? Кръвта ли все ни вика? Но древното
лице на града ни е повод за гордост. Познавайки историческото величие на Дупница, ние сме
подготвени за срещата с неизвестностите на бъдещето. Пътуването в миналото носи много
отговори за настоящето. Древна е Дупница…
Името на града ни се появява в османския регистър, още през 15 век, а можем и да го
намерим с добро звучене и в разказите на пътешествениците, минавали оттук. Те били
впечатлени от изобилията от дарове на земята и от множеството дюкяни с безброй занаяти,
украсявали главната чаршия. Земите на града ни крият следи от епохата на камъка и бронза,
автентично селище и некропол. Някои смятат, че археологията ни датира още от Римско
време. Затова е древна.
Годините на робството били мъчителни за родния ни град. С идването на свободата
обаче, градът ни придобил съвсем друг облик – участвал активно в обществено-политическия,
стопанския, духовния и културния живот на нова България. Все повече се зараждал интереса
към новото. Развила се и тютюневата промишленост. В периодите на подем, Дупница се
превърнала в забележителен промишлен център в Югозападна България с многобройните си
предприятия.
Събитие значимо и останало в историята на Дупница се случва по време на
четвъртото заседание на Общински Съвет на 23 март 1995 г. Тогава, 19 октомври – Денят на
Св. Иван Рилски е определен за празник на гр. Дупница. Предложението е направено от
председателя на Общински Съвет Михаил Панчев. Кмет на града е бил д-р. Панчо Панайотов.
Св. Иван Рилски е закрилник на града. Името на покровителя носят Общинска
многопрофилна болница, Общински мъжки хор, Международния хоров фестивал и
Педагогически институт.
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Този ден е избран, за да обединява всички негови жители. Св. Иван Рилски е роден в
Дупнишка околия (с.Скрино) и е основател на Рилския манастир – духовния светилник на
всички българи. Свети Иван Рилски е онази магнетична личност, която буди възхищение и
почит. Личност, за която историята е запазила споменът жив. Личност, обичана от
националната и световна общественост. Иван Рилски е закрилникът, покровителят на
българския народ. От неговите мъдри думи трябва да се поучим, вървейки по пътя на
съвременността. Ценностите, които той притежава, трябва да станат ядрото на понататъшните ни действия. Винаги да се стремим към неговото смирение, милосърдие,
човечност. Древни са думите на светеца, но те са още по-актуални днес.
През всичките тези години от поколение на поколение са се предавали безценни
народни предания, песни, типични български танци и носии. Уроците на историята
поддържат непрекъсваема онази тънка нишка, наречена народна памет. И докато пазим тази
нишка цяла ще пазим в душите си и вярата в силите на града ни.
Нищо не е забравено и никой не е забравен…
Дупница е град древен, с хилядолетна история и с вековни традиции. Но градът
успешно устоява на предизвикателствата на новия свят, непрестанно приспособявайки и
модернизирайки се.
За успешното интегриране в динамичния свят спомага ключовото географско
положение на града с необикновено красивата природа. Дупница е истинско райско кътче на
Земята. Сгушен в пазвата на Рила планина, град Дупница притежава неописуем магнетизъм и
жажда за живот. Географското положение на града открива пред него множество
възможности. Планински туризъм с близките Седем рилски езера и Рилския манастир, селски
туризъм в покрайнините на града. Условията за спорт и активна почивка са отлични, а в
малките селца се съхранява неповторимия дух на българщината. В Дупница е съсредоточено
всичко, за което може да се мечтае: нежният бриз на планината, свежестта на реките,
слънчевото лято и снежната зима. Близостта на Рила планина прави града главен избор за
туристи от цял свят, идващи в Дупница да намерят покой, почивка, убежище.
Разбира се, в модерна Дупница са налични благоприятните условия за наука и работа.
Наред с богатия стопански живот продължава да се развива и духовната култура.
Свидетелство за това са пет основни училища, пет професионални гимназии и едно среднообщообразователно училище. Те предлагат изключително ниво на образование и
преподаване, специализирани както в науката, така и в различните видове изкуства. В
определени периоди от време е имало и Педагогическо училище, Учителски институт и
Училище за медицински сестри. Гордост за дупничаните и в миналото, и днес е едно от
първите читалища, създадено в страната и първо в Югозападна България - „Зора”, създадено
през 1858 г. Всяка година таланти от Дупница печелят призови места и награди на областни,
национални и международни състезания. Те прославят името на града ни, карат
обществеността да се чувства горда и са несъмнено най-добрата реклама на Дупница.
С помощта на Община Дупница и на множество европейски проекти, обликът на града
започва бавно да се променя. Инфраструктурата се подобрява, паркове и детски градини се
строят. Децата могат спокойно да играят на модерни детски площадки, а родителите им да са
спокойни за тяхната безопасност. Строят се множество спортни съоръжения и игрища, а това
допринася и за изключителните спортни постижения на града в областта на футбола,
волейбола, бадминтона, таекуодното и др. Спортни надежди на Дупница представят града и
страната ни повече от достойно на международни форуми и турнири.
Парк „Рила” се превръща в емблемата на града, предлагайки условия за спорт, отдих и
разходки. Хиляди посетители годишно избират да прекарат деня си в парка, обградени от
свежестта на гората и планината. Централната част на Дупница пък се старае постоянно да
върви в крак със съвременността и нуждите на гражданите.
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Модернизацията е труден и продължителен процес, но когато се върви по правилния
път е въпрос на време всичко да се случи. Млад е по душа нашият град, модерен, европейски.
Днес Дупница е град на таланти, творци и поети, град с вековни традиции и светло
европейско бъдеще!!!
Въпреки всички предвиждания, бъдещето остава на практика неизвестно. Дали ще
направим правилните и точни избори? Основания за надежда има. Решаването на един
проблем в нашия тясно обвързан свят означава да се сблъскаш с много други. Ако усилията
ни са непрекъснати и благоразумни, може би ще ни помогнат да запазим величието на нашия
роден град. Защото всички живеем в този град. Град с вековна история и традиции.
Бъдещето на град Дупница зависи от избора ни днес. Обликът на града се определя от
решенията на гражданите му. След десетилетия на промени днес разполагаме с мъдростта на
историята, със спомена и примера на съвместното мирно съжителство. Дупница е нашият
роден град, затова е нужно да го почитаме, пазим и обичаме.
Да мислим и спомагаме за успешното съвместно бъдеще на младото поколение на
Дупница. Ако искаме да бъдем част от един по-красив град, е време да подкрепим думите си с
дела, да покажем, че сме достойни граждани на един нов, модерен и жизнен град. Град, който
да може да отговори на предизвикателствата на бъдещето, да устои на бурите на времето.
Затова всички заедно трябва да работим към един по-успешен утрешен ден за нашия град.
Обликът на Дупница ще бъде такъв какъвто ние, нейните граждани му придадем днес, тук и
сега.
Можем да направим града ни красив и пъстър. Можем да дадем на децата бъдеще, а на
старите – спокойствие. Нужно е само да премахнем границите на алчността, омразата и
презрението. Да се гордеем с града, в който сме родени и израснали.
Нека това бъде град, в който властват толерантността, в който съвместното
съществуване и разбирателството ще донесат щастие на всички. Град, в който древното и
модерното заживяват съвместен живот, пазейки завета на историята, но и крачейки уверено
към бъднините си. Вървящ по пътя на цивилизацията и модернизацията, но запазил ценното
зрънце на миналото, на предците и героите си. Зрънцето на традициите.
И тогава, уверен съм, всички в град Дупница ще могат да добруват заедно во веки
веков. И това не е непостижимо – нужни са вяра, надежда и любов. Вяра в собствените сили
да променим града си. Надежда, че усилията ни няма да останат напразни. И любов към
всички хора.
Дупница – град толкова древен и толкова млад. Традицията, тя е жива.
Честит празник!
/аплодисменти/
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четвърта точка от Дневния ред е докладна записка от мен, относно: Удостояване на
Янко Динков Георгиев със званието “Почетен гражданин на град Дупница” с вх. № 567 /
11.10.2013 год.
Ще Ви прочета част от мотивите на групата общински съветници от БСП, по чиято
инициатива стартирахме процедурата.
(чете мотиви от докладната записка, приложена към Протокола)
Ще помоля за становище г-н Шопов, председател на комисията по култура.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми колеги,
Уважаеми гости.
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Нашата комисия единодушно взе решение да бъде удостоен г-н Янко Динков Георгиев
със званието “Почетен гражданин на гр. Дупница”.
Благодаря за вниманието.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Шопов. Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Уважаема г-жо заместник областен управител,
Уважаеми г-н Калфин,
Уважаеми г-н Кмете,
Г-н Председател на Общински съвет,
Уважаеми дами и господа кметове на селата от община Дупница,
Дами и господа, уважаеми гости.
Когато се говори за Янко Динков, трябва да се стои прав, да се говори от високо, да се
чуват ясно словата. Не че днес е празник и го удостояваме с тази висока чест, а защото ние
неговите съграждани му дължим много. Както посочи председателя в мотивите, неговата
спортна биография е богата не само за Дупница, а за българския футбол като цяло. Ако не
беше Янко Динков сигурно нямаше да има такива велики футболисти като братя Петрови,
бих добавил Стоян Стоянов, Сашо Паргов и нямаше във футболната история на България да
бъде записана такава величава победа над Байерн Мюнхен. Не само това. Янко Динков го
познавам като човек, радетел, родолюбец, Дупничанин, приятел, човек от когото от годините
му, от опита му можеш да получиш съвет, да се поучиш от него, човек който е пример за
скромност забележете в спорта и морал и спортсменство в цялата му кариера. Ето защо, аз
призовавам Общинският съвет единодушно да подкрепим днешното решение и да го
удостоим с това знание “Почетен гражданин на град Дупница”
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Дангов.
Има ли други желаещи за изказване? Няма, който е съгласен с така предложеното
проекто-решение, моля да гласува.
Гласува се
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
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, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 193
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Общински съвет Дупница удостоява Янко Динков Георгиев със званието “Почетен
гражданин на Дупница”
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател
Г-н Динков ще бъде удостоен и с плакет “Почетен гражданин на град Дупница”.
Имате думата г-н Динков.
Г-Н ЯНКО ДИНКОВ – гражданин:
Това беше в повече, качихте ме на най-високата катедра. Чухте поводите с които сте
предложили да ме удостоят за почетен гражданин. Не е необходимо повече да се говори.
Трябва да Ви кажа че ме върнахте години назад, когато градът беше на колела и ходеше из
цяла България и Европа. Наистина постигнахме сериозни резултати на базата на
изключителен труд, себеотрицание и трябва да Ви кажа което ще помоля и сегашното
ръководство на общината с помощта на и тогавашното общинско ръководство. Сега се
намираме в един такъв период на развитие на футбола в Дупница, който има нужда първо от
мен наистина бях се отдръпнал, но сега заедно с кмета се опитваме да помагаме, аз спортнотехнически, той организационно и финансово да възвърнем тези традиции в Дупница, защото
името на Марек носи много авторитет из цяла България и отново ще кажа дори и Европа.
Благодаря от сърце на този светъл празник, че ме удостоявате с това високо звание.
Благодаря Ви.
/аплодисменти/
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само едно нещо искам да кажа. За мен “Марек”, това е г-н Янко Динков. Дълбок
поклон.
/аплодисменти/
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател
Пета точка от Дневният ни ред е докладна записка от мен, относно удостояване на г-жа
Астрид Рут Мьолер със званието “Почетен гражданин на Дупница” с вх. № 568/ 11.10.2013 г.
Ще прочета част от мотивите от групата на общинските съветници на ОДБ, тъй като гжа Мьолер не е чак толкова позната колкото г-н Динков на гражданите че и съветниците в
общинския съвет.
(чете мотиви от докладната записка, приложени към Протокола)
Сега ще помоля и г-н Шопов за становището на комисията
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми колеги,
Уважаеми гости становището на комисията е г-жа Мьолер да бъде удостоена със
званието “Почетен гражданин на гр. Дупница”
Благодаря за вниманието.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател
Благодаря г-н Шопов. Имате думата колеги, граждани. Заповядайте г-н Кацов.
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Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Колеги, граждани на Дупница.
Г-жа Астрид Рут Мьолер приема с огромна благодарност удостояването и със званието
“Почетен гражданин на гр. Дупница”. Причината днес тя лично да не присъства на днешната
празнична сесия е хуманитарна мисия в Боливия, но от нейно име благодарности ще изразят
г-жа Радостина Сакаджийска – зам. директор на дома за деца и юноши “Олга Стоянова”. В
залата присъстват също и деца и възпитатели от юндома, г-н Георги Буцев – председател на
дружеството на инвалидите и представители на фондация “Смайл”.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател
Благодаря Ви г-н Кацов. Имате думата г-жо Сакаджийска.
Г-ЖА РАДОСТИНА САКАДЖИЙСКА – зам. дир. Дом за деца “Олга Стоянова”
Първо искам да честитя празника на всички граждани на гр. Дупница и да прочета
благодарственото писмо от г-жа Мьолер.
Уважаеми г-н Чимев,
Уважаеми г-н Константинов,
Уважаеми дами и господа общински съветници.
С това мое писмо искам да изкажа моята благодарност за уважението към моя
неуморен труд за децата, болните и бедни хора в гр. Дупница. Мисията ми да помагам винаги
е водена от любовта ми към Дупница. Аз съм музикант и когато свиря си мисля за щастието
да дадеш най-значимото на хората, да им окажеш необходимото уважение и да им помогнеш
в труден за тях момент. През всичките години, при моите срещи с хората в града съм
преживяла с тях радост и мъка.
Да бъдеш Почетен гражданин, аз приемам с гордост, но същевременно със
задължението да продължа доброто си дело, защото в сърцето си нося любовта към гр.
Дупница и хората живеещи в него, като моя мисия в живота.
Искрено Ви благодаря.
Астрид Мьолер.
/аплодисменти/
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател
Имате думата колеги.
Ако няма желаещи за изказване, който е “за” това проекторешение да бъде прието,
моля да гласува.
Гласува се
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
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, Об.С прие

10

РЕШЕНИЕ
№ 194
Общински съвет Дупница удостоява г-жа Астрид Рут Мьолер със званието “Почетен
гражданин на Дупница”
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател
Ще помоля г-жа Сакаджийска да приеме плакета за почетен гражданин на града от
името на г-жа Мьолер.
(аплодисменти)
Преминаваме към шеста точка от Дневния ред. Давам Думата на г-н Чимев да обяви и
връчи награди и отличия на община Дупница.
Заповядайте г-н Павлов да представите мотивите, с които предлагате г-н Илиев за
награждаване с плакет.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ –общ. съветник:
Благодаря Ви г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми общински съветници.
Предлагаме г-н Илиян Илиев, който е наш съгражданин да бъде награден с отличие.
Ние сме спортен град, г-н Илиев е лично с огромни заслуги в развитието на спорта за глухи,
развитието на борбата и не на последно място, повишаване авторитета на Република България
и нашия роден град Дупница. Участвайки активно в международни състезания от най-високо
ниво, той не само допринася за популяризиране на спорта сред младите, но също така с
изключително доброто си представяне, мотивира състезатели от различни клубове и школи да
тренират и да следват неговия пример, а именно фактът че трудещия се винаги успява. Илиян
Илиев е олимпийският първенец от двадесет и вторите летни “Дефлимпикс” игри - София
2013. Олимпийски игри за глухи, проведени в гр. София, Република България от 26.07.2013
год. до 04.08.2013 год.
Той е изключително отговорен и отдаден на спорта. Неспиращият прогрес в спортната
кариера на Илиян Илиев, две пети места от двадесет и първите дефлимпикс – 2009 год. и
носител на сребърен медал в свободния стил и бронзов в класическия от третото световно
първенство по борба за глухи 2012 год. Това е ценен пример за всички състезатели отдадени
на спорта по начин, който нагледно показва възможностите за успех на най-високо ниво и
провокира открито, отдаденост, упоритост и непрестанна нужда от по-добри резултати. С
несломимия си дух и упоритост той е модел на подражание на хиляди млади спортисти, които
тепърва правят своите първи стъпки в света на спорта.
Спортната федерация на глухите в България се гордее с Илиян Илиев, който не веднъж
е прославил Република България, родния си град Дупница, глухите спортисти и спорта като
борба като цяло. Ние също се гордеем, че Илиян Илиев е наш съгражданин, гордеем се с
неговите успехи и смятаме че това трябва да стане достояние на всички.
Благодаря за вниманието.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател
Благодаря г-н Павлов. С пълно основание г-н Чимев сега ще награди г-н Илиев с
почетния плакет на община Дупница. Заповядайте г-н Илиев.
(аплодисменти)
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Г-Н ИЛИЯН ИЛИЕВ – гражданин:
Благодаря за вниманието на управляващите. Използвам трибуната да припомня
обещанията на кмета и на председателя на общинския съвет. Обещаха преди стъпването на
длъжност, че ще помагат за развитието на борбата и за изграждането на нова зала.
Благодаря.
(аплодисменти)
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател
С това изчерпахме Дневния ред. Закривам днешното тържествено IX-то извънредно
заседание на Общински съвет – Дупница.
Искам да поканя всички съветници, колеги, граждани и гости отвън на малък коктейл.

Заседанието бе закрито в 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/ Ивайло Константинов /

ПРОТОКОЛИСТ:
/ К. Василиева – старши специалист ”ООбС/
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