ПРОТОКОЛ
№ 14
Днес 19.10.2012 г. – празник на град Дупница в заседателната зала на Община
Дупница се проведе ХIV-то редовно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 30 общински съветници.
Отсъстваха: Иван Ибришимов, Марио Кирилов и Ивайло Атанасов.
На тържественото заседание присъстваха : Кмета на общината – инж. Методи Чимев.
зам. кметовете – Крум Милев и Олга Китанова, областния управител – Владислав Стойков
със зам.областните управители, народните представители Кирил Калфин и Емил Гущеров,
представители 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 10.16
часа.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Уважаеми дами и господа,
Общински съветници,
Уважаеми гости.
В залата присъстват 29 общински съветника. Имаме нужния кворум. Откривам
днешното ХIV редовно заседание на Общинският съвет.

( свири се Химна на Република България)
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

29
няма
няма

Въз основа на гласуването Об.С Дупница прие следния

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 – град на традиции, настояще и бъдеще – гл. ас. Иван Хаджийски – краевед –
изследовател на дупнишкия край, автор на 11 книги и член на Научния съвет на Македонския
научен институт, гр. София.
4. Връчване на награди и отличия на Община Дупница.
5. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно
Одобряване на Споразумение за побратимяване между община Босилеград, Република
Сърбия и община Дупница, Република България. /Вх. № 621 / 15.10.2012 г./
***

***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
По първа точка от дневния ред г-н Чимев ще произнесе приветствие към гражданите
на община Дупница.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми г-н Председател на общинския съвет,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми гости.
Ако в живота на един град няма нещо, което да обединява живеещите в него, той е
просто множество от къщи. За да диша, за да има своя идентичност и своя душа – градът
трябва да обединява хората около нещо идея, кауза, бъдеще. Днешния ден е специален,
защото на този ден осъзнаваме, че ние не просто живеем на едно и също място. Ние сме част
от това място наречено Дупница и то е част от нас. Обединени сме от вярата в доброто
бъдеще на това малко късче земя и сме заедно за да го пазим и развиваме като утрешен дар за
децата ни. Градът ни е благословен със закрилата на най-големия български светец и
чудотворец “Св. Иван Рилски” - покровителят на всички българи. Днес празнувайки, ние
отдаваме почит в сърцата си на този най-свят духовен водач на народа ни и му благодарим за
закрилата с която ни удостоява. Думите на светеца, написани в отправеното от него послание
към цар Петър могат и днес да ни служат като ценностен ориентир в работата ни, като
политици и общественици. Те ни напомнят, че най-високият критерий за държавност е
способността да служиш на хората. В деня на светеца, пожелавам на себе си, и на всички нас
да не забравяме тази най-висша ценност в работата ни за просперитета на нашия прекрасен
град, и на нашата община. Бъдете здрави и енергични. И обединени тук в институцията,
творяща законовите норми на тази община. В дни като този цветовете се размиват и хората се
оцветяват в празничност. Гражданите очакват от нас да бъде така и във всички останали дни
на годината, за да работим заедно за бъдещето, което градът ни заслужава. Необезличени, но
обединени около каузата Дупница.
Честит Празник!
Благодаря Ви.
(аплодисменти)
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Преди да обявим да дам думата на гостите, официалните в залата ще прочета
приветствията, които получихме като поздравителни адреси.
От председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Цачева, в
което се казва:
/чете поздравителния адрес/
(аплодисменти)
Ще прочета поздравителният адрес на министър-председателят на Република България
г-н Бойко Борисов, в който се казва:
/чете поздравителния адрес/
(аплодисменти)
Поздравителен адрес от министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов:
/чете поздравителния адрес/
(аплодисменти)
Поздравителен адрес имаме и от председателя на общинския съвет в Димитровград и
от кмета на Димитровград също. Ще дам думата на нашите официални гости. Първо на г-н
Калфин депутат от Кюстендилски многомандатен район.
(аплодисменти)
Г-Н КИРИЛ КАЛФИН – народен представител:
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми г-н Председател на общинския съвет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани.
Радвам се, че днес в този ден присъствам на тържествената сесия на общинския съвет
на град Дупница. И още повече се радвам, че Вие общинските съветници, всички заедно
намирате такива добри решения, които водят Дупница напред. Радвам се, че успявате за
благото на Дупница, за добруването в този град да решавате проблемите, да намирате найдобрите и най стратегическите въпроси, които са за този град и да постигате напредъка на
Дупница. Благодаря за поканата. Благодаря за това, че присъствам днес и още повече, че
виждам един екип който работи. Град Дупница върви напред и ще продължава да върви
докато Вие се разбирате, докато намирате решения на всички въпроси, които засягат града и
като погледна отвън, виждам че има усмихнати лица, има щастливи хора. Това показва, че
Вие работите.
Благодаря Ви.
Честит празник! Бъдете живи и здрави!
(аплодисменти)
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Калфин.
Давам думата на г-н Емил Гущеров депутат от кюстендилския многомандатен район.
(аплодисменти)
Г-Н ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – народен представител:
Уважаеми съграждани,
Г-н Кмете,
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Г-н Председател на общинския съвет,
Скъпи гости.
В деня на св. Иван Рилски – Чудотворец, ми е особено приятно да поднеса своите
поздравления към всички граждани на Дупница, да им пожелая много здраве, лични и
професионални успехи. В деня на закрилника на всички българи светеца Иван Рилски, нека
ние хората които сме избрани, ние народните представители, общинските съветници, да си
пожелаем с позитивни действия да работим в името на гражданите на Дупница. Бъдете
всички живи и здрави! Благодаря.
(аплодисменти)
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Гущеров. Давам думата на г-н Влади Стойков Областен управител на
кюстендилска област.
(аплодисменти)
Г-Н ВЛАДИСЛАВ СТОЙКОВ – Областен управител:
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Скъпи гости.
Благодаря за поканата и се радвам, че днес съм тук сред вас. Това което видях и отвън
много ме зарадва. Много деца. Един хубав прекрасен център. Това което също така
присъствам и на тази тържествена сесия е искам да отправя към Вас една молба, един апел.
Да работите и занапред така добре както работите до сега. Да работите за просперитета и
развитието на жителите на община Дупница и на самата Дупница, и общината да бъде един
Европейски център. Така да придобие размерите, който да могат да бъдат притегателна сила
за младите хора, за жителите на общината и да искат да останат тук, а не да мислят как да
отидат някъде другаде, където ще бъде по-добре за тях. Тоест, нека те да преценят, че тук е
тяхното бъдеще, че тук трябва да се развиват, че тук трябва да създават семейства и тук да
растат техните деца. Също така, както каза и г-н Гущеров радвам се, че на този ден е
празника на община Дупница, когато е също така празника на св. Иван Рилски, който е
закрилник на всички българи. И се радвам че той е и закрилник на Дупница. И нека и
занапред да закриля всички вас, всички граждани и жители на община Дупница. Пожелавам
Ви весел празник и наистина да бъде един прекрасен празник и за напред също така да се
виждаме все по добри поводи и все нещо хубаво да си кажем, и все нещо добро да сме
направили за хората.
Благодаря Ви.
(аплодисменти)
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Стойков.
Г-Н ВЛАДИСЛАВ СТОЙКОВ – Областен управител:
Ще ми позволите един скромен така букет, една кошница букет да подаря на кмета на
общината с добри пожелания.
Заповядайте г-н Кмет.
(аплодисменти)
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Уважаеми колеги имате думата за изказвания. Ако няма желаещи, по точка 3-та от
дневния ред ще дам думата на гл. асистент Иван Хаджийски – краевед, изследовател на
дупнишкия край, автор на 11 книги, член на научен съвет на Македонския научен институт в
гр. София, да произнесе кратко слово.
(аплодисменти)
Г-Н ИВАН ХАДЖИЙСКИ – Гл. Асистент:
Пред тебе тази тежка тухла, пред Ивайло Константинов тази за стопанските дейци.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря.
Г-Н ИВАН ХАДЖИЙСКИ – Гл. Асистент:
Това са духовните магистрали на гр. Дупница – към всички градове на майка България.
Към най-голямата библиотека – конгресната на САЩ, за която не знаех допреди 6 години и
ги има от 10 издадени книги 6 ги има там в конгресната библиотека на САЩ, включително
университетските библиотеки “Бъркли” “Блумингтън” “Станфорд” и “Сиатъл”. Потърсени,
получени. Излязох пред микрофона за да приветствам най-сърдечно нашите гости, приятели,
всички вас. Не да печеля евтина слава. Аз говоря пред вас общинските съветници за трети
път. Предварително ще кажа уважаеми д-р Матей Николов Попниколов. Нека да отпадне този
бас, който ти ме помоли да говоря 7 минути. А нека 15 както ми е дадено. Но ако мога и пократко. И така. Моята скромна задача като краевед изследовател на дупнишкия край. Моля за
абсолютна тишина. Виждате, че не чета е тази да направя кратка историческа ретроспекция
на 134 г. от първия кмет на град Дупница – Величко Хаджиангелов до 70-тия кмет – инж.
Методи Чимев. Нито ми е близък, нито ми е приятел – да го кажа. Сега си подадохме ръка.
Приветства ме, дойде ми на крак, но ще кажа едно: Моля журналистите точно и прецизно да
го отбележат. Аз казвам, че за нас – професионалните историци и журналисти важи древната
египетска мъдрост. Твори истината, за да живееш дълго на земята. И така. С три думи
определям днешния ден – 19.10.2012г. Празник, равносметка, признателност.
Повтарям: Празник, равносметка, признателност. Защо? Честваме деня на св. Иван
Рилски чудотворец. Този празник се наложи от едни хора, които са тук и се прие от всички
ние. Месец март 1995г. на сесия на общинския съвет се прие, и от 19 Октомври 1995г. на
сетне, 19-ти октомври – този ден, този празник обединява всички нас. Ден на равносметка.
Защо? Трети Ноември. От трети Ноември ли сте кмет г-н Чимев? От 4-ти. Така. Не е нужно на
4-ти ноември да давате отчет за едногодишно управление. За 11 месеца, Вие показахте какво
можахте, какво направихте до тука. Това е положението. Така, две думи запомнете от мене –
две. Нямам намерение да чета дитирамби да се натягам. Построеното и написаното остава.
Казаното отлита. Казали са го римските мъдреци . Казвам ясно и категорично. Щастлив съм
да се нарека краевед-изследовател на дупнишкия край. Казвам го ясно и категорично. А вчера
извинявам се за откровението. Получих три предложения от три отговорни места за участие.
Другия петък живот и здраве, този който милее за майка България, моля да включи
предаването, да включи телевизора си на предаването на проф. Пламен Павлов –
преподавател във Велико Търновския университет “Час по България”, където ще бъда
основен гост с колегата Борислав Дичев за освободителната мисия на 7-ма пехотна Рилска
дивизия през Балканските войни. А след още една седмица 2-3 ноември ще говоря за
депортирането на евреите от Беломорието, вардарска Македония, Пиротско, и спасяване на
дупнишките и кюстендилските евреи. Казвам го ясно и категорично. Давид Давидов дали е
тук не знам? Председатела на Шалон. Вчера ми се обади и иска среща точно в 12:00 ч. Една
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преподавателка от Югозападния университет “Неофит Рилски” и арх. Милко Хазан. Казвам
ги тези неща защото те са важни.
Това ли са гостите от Босилеград?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това са гостите от Крива паланка.
Г-Н ИВАН ХАДЖИЙСКИ – Гл. Асистент:
А, от Крива паланка. Ама ако трябва Вие да ги приветствате а? Това са гостите от
Крива паланка.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Добре дошли!
(аплодисменти)
Г-Н ИВАН ХАДЖИЙСКИ – Гл. Асистент:
Ами г-н Кмете, да ти докладвам, че и техната история я имам. И тяхната я знам. Да са
ни живи и здрави. Така. Така е нема лабаво. Който чете, интересува се ще получи трибуна.
Който не, така е. Остава на по задна позиция. И така. Искам да подчертая ясно и категорично.
И пред нашите скъпи гости от Крива паланка. Смея да го кажа ясно и категорично. Това са
тези тежки академични тухли от които казвам и доказвам, че Дупница през 20-ти век беше
стопанската, културно-просветна, спортна и туристическа столица на Югозападна България.
Аз го казах и на 4-ти октомври, на тежка международна научна конференция направиха я от
национална между народност, за което благодаря, че дупничани сме двойните освободители
на гр. Горна Джумая – Благоевград от 5-ти май 1950г. насетне. Това не е местен патриотизъм,
самовъзбуждане, псевдопатриотично, псевдонаучно на място. Не. Аз ще кажа какви са
фактите. Днес е 19 ти Октомври 2012 г. На 31 октомври ме поканиха, откри се паметна плоча
на която пише “Читалище в Благоевград” създадено от кого? От Димитър Янакиев Бисеров Околията. Това е този човек, който с около 20-тина души учители, родолюбиви дупничани
през 1858 г. създава Дупнишкото читалище “Зора”. А знаете ли какво пише в бр. 18 на в-к
“Турция” 22-ри октомври 1866г? Създадохме читалище и в дупнишка Джумая. Така. Друго
важно което искам да подчертая е, чрез просвета за България. Така са тръгвали нашите деди,
нашите предци. Аз съм щастлив да кажа, че първата гимназия в югозападна България е
гимназия “Христо Ботев”. И моля лично Кмета, Председателя – г-н Константинов,
предполагам Вие сте възпитаник на гимназията? Красимир Василев Георгиев също е и към
другите се обръщам. Моля най-учтиво. От края на май 2006г. публикувах една статия. Моля
да сте стъпи на реалната дата. Не 1881г. искам да видя учениците от дупнишката гимназия да
носят знака да пише “Гимназия Христо Ботев гр. Дупница 12-ти май 1879г.” На този ден княз
Александър Дондуков издава указ за създаване на нашето 4-ри класно училище. Датата е 15ти
септември 1979г. 82 ученици от Дупница и околията, от Горна Джумая и околията, от
Самоков и околията идват в двора на бившия учителски институт. Там е построено
училището – пансиона. И започват да се учат. А за нашите гости от Кюстендил ще кажа едно
– да, есента септември 1879г. е вашата гимназия създадена. А 1880г – прочутата Солунска
гимназия. Казвам го това нещо, защото мене ме боли. Извинявам се от 6 години моля
настоятелно. Казвам без много шум, аз се сниших като краевед изследовател на дупнишкия
край. Чествахте 125г. 2006г. Но променете данните в сайта, и без много шум и съответно на
знака да бъде изписана тази дата. От тази дата аз няма да отстъпя. Преди 100 г…. А друго
искам обръщам се към кмета, председателя и другите фактори в общината -зам. кметове.
Преди 100 г. знаете ли какво става? Точно тия дни в квартал “Мърджина”. Започва работа
началното училище с 4 класа наименовано “Отец Паисий”. На 20ти Октомври 1924г. на това
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училище са настроени още 4 стаи. И става прогимназия, основно училище. То беше
разрушено 1982г. и 1986 на 15ти септември – проф. Илчо Димитров 110% дупничанин –
покоен академик. Той откри 30 класно училище. Така че, моля да се има в предвид това за да
не Вие – ръководството на община Дупница да не изпадате в неудобно положение. И аз да
пиша фалшиви юбилей в местния печат и т.н. и по сайтове да ме цитират. Точната дата е 100г.
СОУ “Св. Пайсий Хилендарски” Това е истината. Защото ръководството не основателно си
приши 41г. Нека да бъдеме прецизни. Тези данни съм ги дал и в националния музей на
образованието в Габрово. Казвам, защото историята трябва да вземеме мъдростта, поуката,
онова което ни обединява, онова което ни дава криле напред. Пак ще се обърна към гостите
от Кюстендил. Онзи ден ми звъни Кирил Фалин. “Г-н Хаджийски, вярно ли дупнишка околия,
2-ра в България след Казанлък?” Казвам “Кирчо бъркаш приятелю”. Защо? Казвам виж си ти
статистическите годишници. Там ще прочетеш – Кюстендилска околия 1679.8 територия. 111
села, еди колко си махали. Така. А Дупнишка околия 1379.3. Така че нека да бъдеме
коректни. Казвам го ясно и категорично. За нашите скъпи гости от Кюстендил. Щото ние
обичаме да се сравняваме ще кажа едно. Спасението на българските евреи – м. март. 1943 г.
тръгва от гр. Дупница от един човек, който умира в немилост. Ликвидиран е на 1ви Февруари
1945г. депутат. От 160 депутати – 67 смъртни присъди, преди това 9 убити. За съжаление това
е истината. Аз написах една статия. Книжка 2-ра 2007г. Списание “Минало”. “Политическото
насилие и помирение в България през 20ти век”. Когато заставате като депутати в народното
събрание, моля да не се отива от едната крайност в другата. Точната цифра от 9ти Юни 1923г.
до 9ти Септември 1944г. е около 5000. А от 9ти Юни 1923г до 10ти Ноември 1989 са около
8000. Ще кажете г-н Хаджийски доказателства. Да. Минете пред НДК вляво преди фонтаните
там е паметника на жертвите на болшевизма. Там са 7625 имена. Има някои пропуснати,
защото се говорят страшни цифри. Нека да бъдем точни, нека да бъдем прецизни. Повтарям –
да бъдем точни. Българския народ има етническа толерантност, търпимост, и т.н. Вярно е и
друго,искам това да го запомните депутатите отговорните фактори в региона ни. Под
германски натиск приемаме 5 антиеврейски закони и други разпоредби. Но във вардарска
Македония от 19-ти април 1941г. до 9-ти септември 1944г. инвестираме около 37млрд. и
300млн. лева. Това е 4 пъти повече от колкото бюджета на царство България. 9млд. и 400млн.
през 1939г. Направете си сметка. Много ме питат Хаджийски как да бъде Република
Македония господа депутати може да има претенция за държавност от 14-ти ноември 1944г.
Защо? Припомнете им кой ги освободи! Генерал-полковник Владимир Стойчев и първа
Българска армия. Това е истината. Това трябва да се знае. Ще приключа с две имена. Другите
ги знаете. Академик Георги Стефанов Наджаков. Имаме трима академици. Създал
фотоелектретното състояние на веществата. Първото патентовано българско изобретение. На
основата на него японците правят ксерокс апарата. Но аз ще кажа две имена – директора,
главния редактор на в-к “Целокупна България” в Скопие издавано от 24 май 1941г. до 1-ви
Септември 1944г. Предайте на г-жа Цецка Цачева, моля Ви депутатите специално, да
разпореди да се направи ксерокопие на в-к “Целокупна България” и да го подари на техния
председател на Народното събрание. Там има по дни какво сме направили. Директор на този
вестник е един човек, който умира в немилост, прекрасния дупничанин роден на 24 Януари
1902г., доцент по международно право – Никола Костадинов Коларов. И него съм го извадил
от забвението. По страшна от смъртта е забравата. Второто голямо име, което искам да
запомните. Ние влизаме там посрещнати с хляб и сол и цветя. А как напускаме? Охридчани
със сълзи ни изпращат и казват “На кого ни оставяте?” “След вас идват сърбо-комунистите,
какво ще стане, сърбоманите?” Командира, дупничанина – роден 19 Юни 1898г., полковник
Никола Христов Дренски вика кмета на Охрид – Илия Коцарев. Г-н Коцарев, това са
складовете. С храни, боеприпаси. Нищо няма да унищожиме. Това остава за вас. Ние сме
българи. Ние сме един народ. Тръгваме си и изтегля 55-ти Охридски полк. На 12 км. От
Охрид – село Косево, 5 Германски мотоциклетиста настигат полк. Дренски и командира.
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Девойки в национална носия поднасят подаръци, кърпи, чорапи и т.н. Така напускаме
вардарска Македония. Нека да се знае че българщината е силна, но моля да се съблюдава
културно – историческото ни наследство и да се даде възможност това да усвоявате господа
депутати-правото на самоопределение на нашите българи в Република Македония . Накрая
ще кажа едно. Искам да Ви приветствам с думите на един от най-стойностните дупнишки
поети. То много приляга за Дупница. Той беше обругаван. Недооценяван. Печелеше
анонимно литературните конкурси. Баща му е пратен 49-та -50-та година, по Куциян,
Богданов дол... Казвам, уважаеми Христо Стоилов Джонев, след промяната, 90-91-ва е
срещам го на площада. Ще се отречеш ли от родния град. Рукнаха му сълзи. “Хаджийски,
това е моята същност. Баща ми може да беше пращан по концлагери, но аз си обичам родния
град.” Завършвам с думите на великия, безсмъртния дупнишки поет – Христо Джонев:
“Роден град, с непокорство познат си.
С почернели от кръв знамена.
И с бунтовния, Рилския вятър, който шепне безброй имена.
Ти откърми Муструков и Марек. Комунарите с Коста Петров.
Жельо в теб вдигна гневни пожари, от искрата на мъст и любов.
За убиец е стрелял в звездите. За да нямаш небе, а затвор.
Двата хълма държани с гърдите, твоя смъртно прострелян простор.
Като майчина песен си свиден. Като бащина ласка си скъп.
Внуци слънцето в теб ще зазидат. Върху нашата радост и скръб.
Град на горди деди и на бедност, град на скръб и на смели бащи.
Град на дързост и песен победна, днес богат си с безсмъртие ти!”
Честит Празник!
(аплодисменти)
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Да благодарим всички на гл. асистент Хаджийски за прочувственото слово. Искам да
отбележа нещо, което също е многозначително, че тази година отбелязваме 130 годишен
юбилей от закона за общините, от приемането на закона за общините и градско управление
приет на 12ти Октомври 1882г., с който е учредена административно дупнишка околия, която
е както каза и г-н Хаджийски втората по големина в България. Това в никакъв случай не
трябва да ни прави супер амбициозни, но в никакъв случай не трябва и да забравяме миналото
си. Да се учим от него и да преследваме и целите си за бъдещето. Така че надявам се, и то
зависи само от нас от тук присъстващите общинско ръководство и общински съветници. Да
уважим историята чрез действията си в настоящето. Така , че пожелавам на всички ни много
сили, да имаме възможността да реализираме поне частично тези намерения които имаме и да
върнеме частично славата, старата слава на града.
Преминаваме към следваща точка.
Г-н Чимев ще връчи награди и отличия на община Дупница.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми общински съветници,
На 02.10.2012г. при инцидент бебе на 1г. и 6м. падна в река “Бистрица”. Благодарение
на бързата и своевременна намеса на граждани от община Дупница, животът на детето е
спасен. На помощ на пострадалото дете и майка му се отзовават – Марио Соколов. Ще ви
помоля момчета, да ставате. Нека да види цяла община Дупница с какво и кои бяхте Вие…
(аплодисменти)
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Добре. Само да зачета имената на всички че прекъснах. Марио Соколов, Николай
Свещарски, Михаил Георгиев, Владимир Методиев, и Димитър Йончев. За достойната им
постъпка, имам честта да ги наградя с плакет на община Дупница. Ще Ви помоля да
заповядате.
(Награждаване и аплодисменти)
Нека да имаме повече такива достойни граждани, да нямаме подобни случки. И като
сме почнали да се награждаваме, позволете ми отново с плакет на община Дупница да
наградя Найден Найденов, Найден Стоянов Найденов, който за съжаление, поради
ангажимент с клуба, среща която има днес в Пловдив не присъства в залата. Говориме за
треньора на мъжкия волейболен отбор – Найден Стоянов Найденов. Шампион на България по
волейбол мъже за 2012г. 4-ти на олимпиада като треньор на националния отбор. Аз мисля, че
макар и да не е роден в гр. Дупница, Найден направи за общината и за града, това което доста
хора не сме могли да направим. Искрено му благодаря. Ще ползвам случая да покажем
община Дупница с какво ще го наградим, а ще го наградя в залата лично.
Благодаря Ви.
(аплодисменти)
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. 5-та точка от дневния ред е: Докладна записка от инж. Методи
Чимев – Кмет на община Дупница, относно Одобряване на Споразумение за побратимяване
между община Босилеград, Република Сърбия и община Дупница, Република България. /Вх.
№ 621 / 15.10.2012 г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта за решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Предполагам общинските съветници получиха вече проекта. Запознахте се.
(чете проект за решение)
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Ще гласуваме дали да разглеждаме по същество докладната.
Който е “За” това да се случи, моля да гласува
Гласува се
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Докладната ще бъде разгледана.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата уважаеми колеги.
Г-н Шопов.
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Г-Н ИВАН ШОПОВ – Общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми гости,
Уважаеми колеги.
Предлагам в споразумението за побратимяване да се включи към раздел 3-ти и
“Военно-патриотично сътрудничество”. Не е смешно, защото ние реално го правим и искаме
да слезем на по ниско ниво м/у градовете да има и такова.
Благодаря за вниманието.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Шопов.
Други желаещи има ли?
Ще гласуваме предложението на г-н Шопов.
Там където са изброени секторите на сътрудничество да бъде записано и “Военнопатриотично сътрудничество”
Който е “За” така направеното предложение, моля да гласува.
Гласува се
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Предложението се приема.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Гласуваме докладната по същество. С така направеното предложение от г-н Шопов.
Който е “За” това да се приеме, моля да гласува.
Гласува се
Гласували:

“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.23 ЗМСМА, чл.93,ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Дупница, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, във връзка с чл.27, ал.3 ЗМСМА,
Об.С прие
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РЕШЕНИЕ
№ 142
1. Общински съвет-Дупница одобрява Споразумение за побратимяване между Община
Босилеград, Република Сърбия и Община Дупница, Република България /приложение към
докладната записка/.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
С това изчерпахме дневния ред на днешната сесия.
Закривам 14-то редовно заседание. Заповядайте на малък коктейл в преддверието.
Благодаря Ви.
Момент, извинявайте.
Гостите в лицето на кмета на Крива паланка искат да произнесат приветствия към
община Дупница, така че ще се задържим още малко.
МИЛКА МИТОВСКА – председател на ОбС Крива паланка:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател на общински съвет,
Уважаеми гости, дами и господа,
Уважаеми присъстващи.
Имам честта да ви поздравя от името на кмета на община Крива паланка - г-н Арсенчо
Алексовски, от името на общинският съвет на общината , от мое име и от името на моите
съграждани. Извинявам се за отсъствието на кмета, който поради работни задължения не
може да присъства на Вашия скъп празник. Искам да ви честитя големия празник. Пожелавам
Ви много успехи и просперитет. Нашите два града ги свързва традиционно и искрено
приятелство, ползотворна работа. Осъществихме мероприятия в областна на изкуствата,
културата и спорта, манифестации, но и много реализирани проекти, които обогатяват
икономическият и културния живот на нашите и на вашите граждани. Да споменем само
реализираните проекти в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество – “ Под
едно небе” “ Културно наследство – мост към общо бъдеще”, “ Туризъм без граници”. Това е
ден когато трябва Вие да си припомните за Вашите постигнати успехи . Ние гостите Ви
пожелаваме наистина да бъдете още по успешни. Сигурни сме, че нашата взаимно
сътрудничество ще продължи и за в бъдеще и ще се радваме на още много общи проекти и
успехи.
Честит празник драги приятели!
В името на нашето приятелство, бих искала да Ви подаря няколко подаръка на вашия
Кмет и Председател на общинския съвет.
(аплодисменти)
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
(аплодисменти)
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Уважаеми колеги, с това изчерпахме днешния дневен ред.
Заповядайте на малък коктейл.
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Първо ще бъде водосвета обаче пред сградата на общината.

Заседанието бе закрито в 10.50 минути.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/ Ивайло Константинов /

ПРОТОКОЛИСТИ:

/ В. Бързачка - главен специалист”ООбС/

/ К. Василиева – старши специалист ”ООбС/
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