ПРОТОКОЛ
№13
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ДАТА:
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:

Община Копривщица
27.10.2016 г.
15:00 h - 18:00 h.
М.Тороманова

Днес 27.10.2016 г. от 15:00 часа /четвъртък/ в заседателната зала на
ОбС се проведе извънредно заседание на Общински съвет гр. Копривщица.
На заседанието присъстваха: Р. Христов, Р. Скендерова, Я. Стоичков,
Б. Чилов, П. Вълов, Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. Шипева, К. Палавеев, Г. Доросиев, Д. Ватахов
Присъстват: Г. Герданов – Кмет на община Копривщица, служители
на ОА и граждани.
Председателя на ОбС – Р. Христов провери за наличието на кворум и
обяви началото му, като представи проекта за дневен ред и предложи точката отговор на питания да отпадне поради това, че няма отпправени питания към ОА.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов постави на
гласуване проекта за дневен ред.
„за” – 9 - Р. Христов, Р. Скендерова, Б. Чилов, П. Вълов, Л. Цеков, Я.
Банчев, Ис. Шипева, Г. Доросиев, Д. Ватахов
„против” – 0
„въздържал се” – 0
К. Палавеев и Я. Стоичков – отсъстват от гласуването
Прие се следния дневен ред:
1. Разглеждане на докладна записка на КЕУР, относно готовността
на община Копривщица за зимен сезон 2016/2017г.
2. Разглеждане на докладна записка на КЕУР, относно снабдяването
на населението с дърва, във връзка с Решение №
121/21.09.2016год.
3. Разглеждане на докладна записка на КЕУР, относно готовността
на община Копривщица за кандидатстване с евро проекти в програмен период 2014 г. - 2020 г.
4. Разглеждане на докладна записка на КЕУР, относно предоставяне
под наем на сграда в общински имот.
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5. Разглеждане на докладна записка на КЕУР, относно продажба на
общинска собственост.
6. Разни
7. Питания
По т.1 от дневния ред - Разглеждане на докладна записка на КЕУР, относно готовността на община Копривщица за зимен сезон
2016/2017г.
Р. Скендерова представи становището на комисията, като обърна
внимание, че е внесена информацията от директора на ОП, без да е даден анализ от ОА, дали количествата дърва предоставени на второстепенните разпоредители ще стигнат или не.
Л. Цеков – съветник, каза, че информацията касае само дървата, но
трябва да има информация за пътната обстановка.
Р. Христов отбеляза, че по начина по който е представена информацията е непълна и не е добре представена според него. Припомни, че с
Решение на ОбС 95/30.06.2016 год, ОбС е приел условията за обществената поръчка , като вътре има дейността снегопочистване, в изпълнената
поръчка тази дейност отпада. Зададе въпрос – Защо ОП „Копривщица“
ще изпълнява тази дейност в разрез с решението на ОбС?
Г. Герданов – Кмет на община Копривщица, обясни, че в началото на
годината всички ръководители на общински мероприятия са подали
справка кой колко дърва иска и съответно толкава са доставени, също
така в месец август е направил среща с директорите им и всички са заявили, че са готови за зимния сезон. За пътната обстановка обясни, че са
закупени 40 куб.м пясък, 35т. сол, и готовността за зимния сезон е сериозна, като за малките улици е говорено с г-н Белаков, а за големите все
още текат преговори. Относно снегепочистването в ОП, обясни, че първоначално е имало идея цялата дейност да се даде на ОП, в последствие
са се появили фирми, които са го поискали и затова е внесена процедурата за одобрение от ОбС, като на по-късен етап е решено снегопочистването да остане за ОП, за да се види как ще се справи и почерпи опит,
като и затова договорът е за една година, като се възнамерява в последствие след тази година цялата дейност да мине в ОП. Също така увери
съветниците, че ОА е в пълна бойна готовност.
След продължилите разисквания Р. Христов – председател на ОбС
предложи следния проект за решение: На основание чл.21 ал.1 т.23 от
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ЗМСМА, ОбС реши: Приема внесената информация от ОА, във връзка
със зимното поддържане на община Копривщица.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи предложението на гласуване.
„за” – 9 - Р. Христов, Р. Скендерова, Б. Чилов, П. Вълов, Л. Цеков, Я.
Банчев, Ис. Шипева, Г. Доросиев, Д. Ватахов
„против” – 0
„въздържал се” – 0
Прие се решение № 132
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, ОбС реши: Приема
внесената информация от ОА, във връзка със зимното поддържане
на община Копривщица.
По т.2 от дневния ред - Разглеждане на докладна записка на
КЕУР, относно снабдяването на населението с дърва, във връзка с
Решение № 121/21.09.2016год.
Р. Скендерова представи становището на комисията.
К. Палавеев и Я. Стоичков се присъединиха към заседанието.
Р. Христов подсети общинските съветници за решението им от м.
Септември, като зададе въпрос – урегулиран ли е проблемът с транспорта на дървата?
Г. Герданов – кмет на община Копривщица, обясни, че дърва има и
те са най-евтини от тук до София и от тук до Пловдив. Също така уведоми съветниците, как миналата седмица получавайки сигнал, че на
„Пискюл дере“ са се качили 6 камиона и 2 са се върнали без дърва, той
лично се е качил на сечището и качвайки се е срещнал 2 камиона на които шофьорите били пияни и горските са казали, че заради това не им се
товари и се връщат, т.е. били са снощни. Същото се е повторило и с
„Равна поляна“. Обясни, че за догодина се предвижда услугата да се изпълнява от ОП – франко собственик. Според него за момента има едно –
две семейства без дърва.
Ис. Шипева – съветник, поиска сериозно да се помисли по начина
за доставка, да има регулация и равноправие, а не на едни тънки на други дебели дърва, обърна внимание, че към момента не се постъпва с еднакъв аршин спрямо всички жители на града. Също така каза, че по нейни сведения всеки шофьор има поне по 20 фактури неизпълнени.
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Р. Христов припомни, че директора на ОП пое ангажимент да се
добият, а не да се доставят.
Г. Герданов – кмет, поиска да му се представят поне 10 човека без
дърва, според него информацията на г-жа Шипева е невярна.
Р. Христов отрази, че изказването на г-н Кмета за най-ниска цена е
неточно, имайки предвид, че дървата са карат на метър и включвайки
операциите рязане и цепене цената става като тази на дървата около София.
Я. Банчев – съветник, попита – само шофьорите ли са виновни.
Обясни, че дървата не се извозват до временни складове както е по договор, а са в сечището на разпръснати фигури и достъпа до тях е затруднен. Предложи да се направи временна комисия в състав от трима човека, която да провери дали дървата се изкарват на черен път или са в сечищата.
Поради не постъпили други предложения Р. Христо подложи
предложението на гласуване.
„за” – 7 - Б. Чилов, Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. Шипева, Г. Доросиев, Д.
Ватахов, К. Палавеев
„против” – 1 – Р. Христов
„въздържал се” – 3- П. Вълов, Р. Скендерова, Я. Стоичков
Прие се Решение № 133
На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, ОбС реши:
Създава временна комисия, която да провери дали дървата се
изкарват на черен път или са в сечищата.
Постъпиха следните предложения за членове на комисията:
Б. Чилов предложи Б. Чилов
Ис. Шипева предложи Д. Ватахов
Г. Доросиев предложи Я. Банчев, който отказа поради невъзможност от негова страна да присъства.
Р. Христов предложи Н. Карагьозов и един от ОП.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
предложенията на гласуване.
„за” – 8- Б. Чилов, Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. Шипева, Г. Доросиев, Д.
Ватахов, К. Палавеев, П. Вълов
„против” – 0 –
„въздържал се” – 3-Р. Скендерова, Я. Стоичков, Р. Христов
Прие се Решение № 134 /анулирано с последващо гласуване/
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На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА ОбС реши:
Определя за членове на комисията по Решение
133/27.10.2016год: Б. Чилов; Д. Ватахов, Н. Карагьозов.
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица, обърна внимание, че се допускат съветниците грешка с тези си решения, при положение, че в присъствието на Кмета те определят, а не той кой служител от
ОА да е в тази комисия и това е процедурна грешка.
Г. Доросиев – съветник, обърна внимание, че след като Я. Банчев е
дал предложението то той трябва да е член на комисията.
Поради така постъпилите възражения Р. Христов – председател на
ОбС на основание чл.89 ал.2 от ПОДОСК подложи на гласуване следния
проект за решение: На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, ОбС реши: 1.
Определя състава на комисията по Решение 33/27.10.2016, както следва:
трима съветници, като представители за ОбС: Я. Банчев, Д. Ватахов и Б.
Чилов и по един представител от ОА и ОП „Копривщица“ 2. В срок до
31.10.2016год./понеделник/, направят проверка на сечищата и наличността.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
предложенията на гласуване.
„за” – 10 - Б. Чилов, Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. Шипева, Г. Доросиев,
Д. Ватахов, К. Палавеев, П. Вълов, Я. Стоичков, Р. Христов
„против” – 1 – Р. Скендерова
„въздържал се” – 0Прие се Решение № 134
На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, ОбС реши:
1. Определя състава на комисията по Решение 33/27.10.2016, както следва: трима съветници, като представители за ОбС: Я. Банчев, Д.
Ватахов и Б. Чилов и по един представител от ОА и ОП „Копривщица“
2. В срок до 31.10.2016год./понеделник/, направят проверка на
сечищата и наличността.
Р. Скендерова използва правото си за обяснение на отрицателен
вот. Според нея не е редно да се вземе това решение, понеже ОбС не е
контролен орган, а и при положение, че Кметът мълчи какво от това, че
ще се прави проверката. В заключение попита това ли е духа на работата?
Б. Чилов – съветник, обясни, че това е по скоро за да се спрат ин-
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синуациите.
По т.3 от дневния ред - Разглеждане на докладна записка на
КЕУР, относно готовността на община Копривщица за кандидатстване с евро проекти в програмен период 2014 г. - 2020 г.
Р. Скендерова представи становището на комисията. Тя попита
нещо конкретно освен тази обща таблица обсъждано ли е и дали се готви като проект, работи ли се по някакъв проект и има ли готовност по
някои мерки?
Г. Герданов – Кмет на община Копривщица, обясни, че готовността на общината е огромна, но за мярка 7.2 не попадаме в допустимите
кандидати, поради това, че сме над 2000човека. Обясни, че преди 2-3
дни се обнови оборудването на ДСП. Според него ОА е в абсолютна готовност по отношение на проектите. Обясни, че не са му обещани средства за водния цикъл на община Копривщица. Също поясни, че всички
идеи ги има в ОПР 2014-2020год.
К. Палавеев – съветник, поясни, че питането не е за да обвинят
ОА, а за да се разбере работи ли се в тази посока.
Р. Скендерова заяви недоволство от отговора, като обясни, че това
го има в материалите, но общинските съветници питат има ли конкретни
идеи от страна на община Копривщица за нови неща.
К. Палавеев предложи да се направи неформална среща на ОА,
директорите на мероприятията и ОбС и да се развият всички идеи за
проекти.
Г. Доросиев поясни, че общинските съветници са били конкретни
и са искали конкретните идеи на ОА да чуят от ОА.
След продължилите разисквания Р. Христов прекрати дебатите по
тази точка.
По т.4 от дневния ред - Разглеждане на докладна записка на
КЕУР, относно предоставяне под наем на сграда в общински имот.
Р. Скендерова представи докладната на комисията.
Б. Чилов попита в това число влиза ли прилежащата земя и предложи по-добре срока да 5 години.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
предложението на гласуване.
„за” – 10 - Б. Чилов, Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, К.
Палавеев, П. Вълов, Я. Стоичков, Р. Христов, Р. Скендерова
„против” – 0 –
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„въздържал се” – 0Г. Доросиев отсъства от залата
Прие се Решение № 135
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.20, ал.З от Н аредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на община Копривщица и във връзка с
чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, Общински с ъвет - Копривщица, реши:
Предоставя под наем за стопанисване и управление масивна
сграда на един етаж със застроена площ 52 кв.м., находяща се в
имот частна общинска собственост с идентификтор 38558.1.258
по АОС №164/02.02.2004 година, находяща се в местността
„Св.Димитър", землището на град Копривщица за срок от 10
/десет/ години, срещу наемна месечна цена в размер на
30,00/тридесет/лева.
По т.5 от дневния ред - Разглеждане на докладна записка на
КЕУР, относно продажба на общинска собственост.
Б. Чилов предложи, понеже вече това решение е приемано да се
приеме пак.
Р. Христов предложи в решението да има т.1 – Приема изготвените пазарни оценки.
К. Палавеев да се поправи техническа грешка като се отбележи, че
става въпрос за кв.м.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
предложението на гласуване.
За приемането на пазарните оценки:
„за” – 9 - Б. Чилов, Г. Доросиев ,Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. Шипева, К.
Палавеев, П. Вълов, Я. Стоичков, Р. Христов,
„против” – 0 –
„въздържал се” – 2 - Д. Ватахов, Р. Скендерова
За обявяването на продажбите:
„за” – 9 - Б. Чилов, Г. Доросиев ,Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. Шипева, К.
Палавеев, П. Вълов, Я. Стоичков, Р. Христов,
„против” – 2 – Д. Ватахов, Р. Скендерова
„въздържал се” – 0 -
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След направените гласувания:
Прие се Решение № 136
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.34,
ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 от НРПУРОИ,
Общински съвет - Копривщица, РЕШИ:
1. Приема изготвените пазарни оценки на имотите.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижими имоти - частна общинска собственост, както
следва:
ПИ № 38558.10.17, начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, АОС №1382/01.09.2016 год. в м."Беньова Воденица", с
площ 4219,410 кв.м., с първоначална цена: 1464,00 лв.
ПИ № 38558.12.148, начин на трайно ползване - ливада, АОС
№1383/01.09.2016 година, находящ се в м."Корията", с площ 9781,240
кв.м. с първоначална цена: 3395,00 лв.
ПИ №38558.13.8, начин на трайно ползване - ливада, АОС
№1388/01.09.2016 находящ се в м."Корубата" , с площ 5757,040 кв.м. , с
първоначална цена: 1998,00 лв.
ПИ №38558.13.58, начин на трайно ползване - ливада, АОС
№1387/01.09.2016 год., находяща се в м."Шириней", с площ 9169,020
кв.м., с първоначална цена: 3182,00 лв.
ПИ №38558.13.435, начин на трайно ползване - ливада с АОС
№1385/01.09.2016 год., находяща се в м."Джафарица -2", с площ
5978,380 кв.м., с първоначална цена: 2075,00 лв.
ПИ №38558.13*505, начин на трайно ползване - ливада с АОС
№1386/01.09.2016 год., находящ се в м."Джафарица - 3", с площ
6298,380 кв.м. с първоначална цена: 2186,00 лв.
ПИ №38558.13.56, начин на трайно ползване - ливада, с АОС
№1384/01.09.2016 год., находящ се в м."Шириней", с площ 6978,590
кв.м. с първоначална цена: 15 000,00 лв. със сграда 38558.13.56.1 със
застроена площ 34 кв.м.
По т. Разни.
Съветниците се запознаха с писмото на МБАЛ, както и с
докладната на Кмета, която решиха да разгледат поради изключителната спешност без да е разглеждана на комисия.
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Г. Герданов запозна съветниците със състоянието на
МБАЛ.
След продължилите разисквания, поради не постъпили
други предложения Р. Христов подложи предложението на гласуване.
„за” – 11 - Б. Чилов, Г. Доросиев ,Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. Шипева,
К. Палавеев, П. Вълов, Я. Стоичков, Р. Христов, Д. Ватахов, Р. Скендерова
„против” – 0 –
„въздържал се” – 0 Прие се Решение 137
На основание чл.58 ал.6 от ПОДОСК и чл.21 ал.1 т.6
ЗМСМА, ОбС реши: Дава съгласие за дофинансиране на текущия недостиг на МБАЛ Пирдоп АД със сумата в размер на
1000,00лв на месец, за месеците ноември и декември
2016година.
По т. Питания
Я. Банчев постави следните питания:
Има ли възможност да се огради най- стария гробищен парк?
Ис. Шипева, посъветва Кмета да се кандидатства по програми за
НПВЗ, както и също средствата за снегопочистването, които са икономисани от ОП, да се пренасочат целево за ОП, но с решение на ОбС.
П. Вълов подаде сигнал за не работещо улично осветление.
Поради изчерпване на дневния ред г – н Р. Христов закри заседанието в 18:00 часа.
Протоколист:…………………
/М. Тороманова/

Председател на ОбС:……………
/Р. Христов/
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