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 О  Б  Щ  И  Н  С  К  И     С  Ъ  В  Е  Т     -     С  А  Н  Д  А  Н  С  К  И 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 7 

 

  

На 11.07.2018 год. в Залата на Общински съвет в сградата на общинска администрация, 

Общински съвет - Сандански проведе извънредно заседание. 

Заседанието бe открито в 09.00 часа от Георги Иванов Георгиев – Председател на 

Общински съвет. 

 

 

 

ДНЕВЕН  РЕД: 

 

1. Вх.№ 597/06.07.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, 

относно кандидатстване на община Сандански по Процедура чрез подбор - 

BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

 

Георги Иванов Георгиев – Председател на Общински съвет – Добро утро на всички 

присъстващи в залата. Добре дошли на представителите на медиите. Уважаеми г-н Котев - 

Кмет на община Сандански, уважаеми дами и господа общински съветници, имаме 

необходимия кворум и откривам извънредното заседание на Общински съвет – Сандански, 

насрочено за 11.07.2018 г. Колеги, материалът ви е изпратен на електронните пощи. 

Предоставен ви е и на хартиен носител. Получили сте и мотивите на Кмета на община 

Сандански за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Сандански.  

Преминаваме към дневния ред, който, както знаете, се състои само от една точка, 

свързана със срок за кандидатстване по програма. 

 

ПО ТОЧКА 1 (ПЪРВА) ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 

 

Георги Иванов Георгиев – Председател на Общински съвет – Преминаваме към т.1 с 

Вх.№ 597/06.07.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, 

относно кандидатстване на община Сандански по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-

7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
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видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /зачита 

проекторешението/ 

Колеги, имате думата за становища и отношение по материала. Г-н Ризов, имате 

думата.  

 

Андон Славчев Ризов – общински съветник – На стр.2, изречение 2 и 3 има малка 

фактическа грешка. Моля да бъде оправена. Началото на бул.„Свобода“ е площад 

„България“, а краят е „Кауфланд“. Така, че там трябва да се запише края на бул.„Свобода“ 

(при магазин „Кауфланд“). 

 

Георги Иванов Георгиев – Председател на Общински съвет – Думата има г-н Янев.  

 

Яне Георгиев Янев – общински съветник – Доколкото знам, срокът за кандидатстване 

е 13-ти. Бих искал да попитам каква е готовността, от инженерно-техническа гледна точка 

дали всичко е подготвено. Конструктивния, архитектурния част от проекта дали са в 

завършен вид, защото знаете, че тези проекти се подават вече през системата ИСУН. Всичко 

трябва да бъде качено по електронен път и там не може, за разлика от досегашната практика 

преди въвеждането на ИСУН, да се правят каквито и да било компромиси. Затова малко 

повече информация да получат общинските съветници. Ако може, да ни ориентирате за 

самия проект в т.ч някакви параметри, за каква сума става въпрос, за да може общинските 

съветници да имат необходимата информация.  

 

Георги Иванов Георгиев – Председател на Общински съвет – Г-н Котев, заповядайте 

за отговор.  

 

Кирил Андонов Котев – Кмет на община Сандански – Ще дам думата на г-н Гюров. 

Той е по-запознат с казуса. 

 

Иван Гюров – гл.експерт „ПП“ – Относно техническата готовност – има я вече. 

Предстоят последни уточнения днес с гл.архитект, за да издаде необходимите документи от 

нормативна гледна точка съгласно ЗУТ. Така, че от гледна точка на подготовката на 

техническите концепции и техническите проекти можем да кажем, че ще имаме днес, 2 дена 

преди крайния срок за подаване на проектни предложения, такава техническа готовност. 

 Това, което е залегнало в тези проекти – основната концепция е подобряване на 

входните артерии на гр.Сандански и на част от останалите улици със засаждане на 

подходящи дървесни видове, които да бъдат както естетически красиви, така и устойчиви на 

лекото замърсяване на въздуха и запрашеността от автомобилния трафик, който преминава 

по тези основни артерии.  

На кратко да ги спомена кои са – това са бул.„Свобода“ – частта между „Кауфланд“, 

както каза г-н Ризов, и кръстовището с бул.„Тодор Каблешков“. Основният акцент в проекта 

пада върху бул.„Тодор Каблешков“, където разделителната ивица, която сега разделя двете 

платна, ще бъде малко трансформирана, обособена, за да може да бъде засадена повече 

декоративна растителност по подобие на концепцията на бул.„Свобода“. Т.е. отново ще има 

в средата разделителна ивица с кипарис и съответно цветни елементи от сезонни цветя, 

които да променят малко облика на тази зона. От двете страни на тротоарите ще бъде 

засадени дървета, които с годините, пак по подобие на бул.„Свобода“, да придадат един по-

зелен вид.  
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По ул.„Любен Каравелов“ и ул.„Бистрица“, които са еднопосочни, отново 

концепцията, която ландшафтните архитекти, разглеждайки гр.Сандански и Парка, даваха 

като идея много отдавна, е да бъдат озеленени тези две улици. Да създават една естествена 

връзка на Градския парк с прилежащата част на града.  

Важни елементи са, че при засаждането на дърветата ще бъдат поставяни решетки, 

някъде ще бъдат метални, някъде с пресована пластмаса, т.е. рециклирана пластмаса, за да 

може да ограничава ствола на дървото и едновременно при валежи и при поливане /защото в 

началото ще бъде необходимо да бъдат поливани дърветата/ да прониква повече вода в 

кореновата система, за да бъдат по-лесно захванати. На определение места, там, където има 

по-голямо движение на хора и е възможно да бъдат нанасяни повреди по стволовете на 

дърветата, предвиждаме и поставяне на метални решетки, които да обхващат ствола на 

дървото и да предпазват от пречупване, от рязане, за да може да гарантираме една по-трайна 

успеваемост на дърветата да оцелеят първите години, когато е критично за тях. След време 

тези решетки, когато дървото порасне на височина, се свалят и могат да бъдат ползвани в 

зелената система на други места. Пак на няколко места ще бъдат поставяни бетонови 

цветарници, които да придадат допълнителен акцент. 

Стойността на озеленяването и на дърветата е някъде около 60 – 70 хил.лв. А пък 

останалите мерки, около 350 хил.лв., са мерките за подготовка на територията, за доставката 

на това улично озеленяване, обзавеждане със саксии, метални решетки и други.  

  

Георги Иванов Георгиев – Председател на  Общински съвет – Г-н Станоев, имате 

думата. Заповядайте. 

 

Костадин Иванов Станоев – общински съветник – Уважаеми г-н Кмете. Уважаеми 

колеги. Уважаеми гости. Хубаво е това, че се кандидатства по проекти и е хубаво това, че 

могат да бъдат усвоявани пари, за да можем да подобряваме облика на града си. На мен 

лично ми се искаше, тъй като имам очаквания от тази програма да е случи нещо хубаво и 

красиво, все пак дали е не е възможно да се илюстрира дигитално, да се покаже пред всички 

как би изглеждало това обновяване. Живеем все пак в един дигитален свят, дигитално време, 

в което това е напълно възможно и имаме необходимата техника. Мисля, че би ни станало 

по-ясно и бихме се  изградили реална представа за това какво предстои да се случи, когато го 

видим. Да не се окаже така - да си изградим едни предварителни впечатления, както се е 

случвало преди не веднъж и дваж най-вече с мен, и в последствие да се окаже, че се заяждам 

на някаква лична основа с ръководството и  понеже няма какво да кажа говоря неща, които 

не са били верни. Идеята ми е, че искам да погледна това, което предстои да се случи да ми 

бъде илюстрирано, за да се запозная с новия облик, който ще придобие. Въпросите са ми 

най-вече към г-н Иван Гюров, който се занимава с изготвянето на  този проект.  

 

Георги Иванов Георгиев – Председател на  Общински съвет – Има думата    г-н 

Гюров, за отговор.  

 

Иван Гюров - гл.експерт „ПП“в община Сандански – Напълно съм съгласен с Вас – г-

н Станоев. Идеята да бъде представен проекта и концептуално също е в процес на 

разработка. Ще има такава концепция за 3D визуализация, но за днешното заседание не е 

готова. Може би в рамките на  няколко дена ще бъде завършена и тази част. Това 3D 

представяне не е задължително за програмата, но  е хубаво след това за представяне на 

гражданите. Ние сме говорили с колегите, които работят по подготовката на проектното 

предложение на архитектите, на ланшафтните озеленители и се надявам, че една такава  3D 
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концепция в рамките на няколко щрихи ще бъде представена и може би в началото на 

следващата седмица ще имаме възможност да се пусне.  

 

Георги Иванов Георгиев – Председател на  Общински съвет –Г-н Кмете, заповядайте. 

 

Кирил Андонов Котев – Кмет на община Сандански – Г-н Станоев, искам да добавя 

нещо към отговора на г-н Гюров. Не мислим да правим нещо драстично, някакви нови 

въведения. Просто всичко, което е прието от гражданите както е  бул.“Свобода“ това ни е 

идеята и за бул.“Тодор Каблешков“  при положение, че бъдем одобрени и спечелим проекта 

– визията, който има бул.“Свобода“ ще я повторим и на бул.“Тодор Каблешков“   със същите 

растения - кипарисите и от страни с дръвчета. Това е идеята, но ще бъде направена и 

визуализация, която ще ви бъде представена.   

 

Георги Иванов Георгиев – Председател на  Общински съвет – Заповядайте, г-н 

Панайотов.  

 

Евгени Андонов Панайотов – общински съветник – Г-н Кмете, уточнени ли са в 

проекта къде са местата за поставяне на рекламни табели, за да не почне после поставяне на 

табели кой където си иска, сега като се прави това проектиране да се определят тези места.  

 

Георги Иванов Георгиев – Председател на  Общински съвет – Заповядайте за отговор, 

г-н Кмете. 

 

Кирил Андонов Котев – Кмет на община Сандански – г-н Панайотов, местата за 

реклами и билбордове са определени с решение на Общински съвет. Местата са ясни и те са 

усвоени само на 30%. На бул.“Тодор Каблешков“   има само едно предвидено място за 

билборд. Предполагам, че след изпълнението на този проект, ако бъдем одобрени, 

гл.архитект няма да даде разрешение за поставянето им, с цел да се запази цялостния вид на 

булеварда. Но има достатъчно много други места за   реклама.  

 

Георги Иванов Георгиев – Председател на  Общински съвет – Има думата    г-жа 

Ноцкова. 

 

Роска Ноцкова – гражданин – Много ми се иска от името на гражданите, ако се 

спечели проекта и успеем да ги получим тези финансови средства, чух експерта да казва, че 

ще има заграждения на дръвчетата докато са млади, но ще бъде много хубаво около тези 

дръвчета, които ще дават сянка и това ще осигурява прохладата в нашия топъл и слънчев 

град да се поставят пейки. Както в другите градове има пейки около дървото с гръбче и 

облегалка. Това е крайно необходимо и за главната улица, където най-после се смениха тези 

грозни пейки, но за около дърветата може да се помисли. Не е нужно метална решетка, тези 

пейки също ще предпазват дървото, при една буря даже металната решетка ще наранява 

стъблото на дървото  

 

Георги Иванов Георгиев – Председател на  Общински съвет – Колеги, има ли други  

становища и отношение по материала? Няма. Преминаваме към режим на гласуване. 

Гласуването ще бъде поименно чрез зачитане на имената, няма да бъде чрез системата.  

1. Андон Славчев Ризов: За 

2. Антон Бориславов Цанев: За 
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3. Аспарух Иванов Костадинов: За 

4. Виолета Иванова Ждрапанска: За 

5. Георги Атанасов Панчев: За 

6. Георги Валентинов Батев: За 

7. Георги Иванов Георгиев: За 

8. Георги Илиев Синански: За 

9. Димитър Любенов Станоев: За 

10. Евгени Андонов Панайотов: За 

11. Живко Кирилов Иванов: За  

12. Звездан Димитров Гацев:За 

13. Иван Стоилов Терзиев: За 

14. Илия Георгиев Георгиев: За 

15. Кирил Руменов Ханджийски: За 

16. Костадин Иванов Станоев: За 

17. Красимир Георгиев Станков: За 

18. Николай Димитров Шаламандов: За 

19. Панчо Любчов Панчев: За 

20. Румен Емилов Гърчев: За 

21. Румен Иванов Пачов: За 

22. Светослав Димитров Иванов: За 

23. Стоян Борисов Ангов: За 

24. Яне Георгиев Янев: За 

25. Янко Димитров Ангелов: За 

С поименно гласуване от 25 гласували  общински съветници,  'за' - 25, 'против' - 0 и 

'въздържали се' - 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 

 

 На основание : чл.21 ал.1 т.8 и във връзка с ал.2 на чл.21 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и след проведено гласуване, Общинският съвет 

прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 184 

от 11 юли 2018 г. 

 

1. Общински съвет – Сандански дава съгласие община Сандански да 

кандидатства с Проект „Подобряване на естетическия облик на градската среда чрез 

изграждане и обновяване на уличното озеленяване на ключови части от уличната мрежа в 

град Сандански” по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане 

и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общински план за развитие 

на община Сандански за периода 2014 – 2020 г и по конкретно на Приоритет 2 Развитие на 

техническата инфраструктура на община Сандански за постигане на балансиране и 

интегрирана общинска територия;     Специфична цел 7 „Благоустройство на територията 

на община Сандански и нейните населени места”,  Мярка 2   „Благоустрояване на 

обществени пространства на територията на населени места и курортни образувания в 
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община Сандански” ,  Дейност „Изграждане, поставяне, възстановяване на улично 

озеленяване 

 засаждане на дървесен пояс по протежение на цялата дължина на река 

Санданска Бистрица, преминаваща през град Сандански 

 по новоизградени улици без налично обществено озеленяване 

 възстановявана на единични или групи от липсващи дървета в 

съществуващо улично озеленяване на град Сандански 

 3.Упълномощава и възлага на Кмета на община Сандански да предприеме 

необходимите действие за подготовка, кандидатстване и последващо изпълнение на 

гореупоменатото проектно предложение 

 

 

 

Георги Иванов Георгиев – Председател на  Общински съвет – Уважаеми колеги, 

закривам извънредното заседание на Общински съвет – Сандански.  

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 09:32 часа. 

 

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

МЛ.ЕКСПЕРТ:                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

/ВАСКА ТЕМЕНУГОВА/                                                /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ 

       

 

 

   /АННА КОСТАДИНОВА/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


