
 1 

ПРОТОКОЛ 

№31 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:            Община Копривщица  

ДАТА:                                     25.01.2018 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           15:30 h - 18:00 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:              Мария Тороманова 

 

Днес 25.01.2018 г. от 15:30 часа  в заседателната зала на ОбС се 

проведе заседание на Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха общински съветници, служители от ОА 

и граждани. 

Отсъства: Б. Чилов – общински съветник 

Р. Христов представи проекта за дневен ред.  

Поради не постъпили други предложения, председателя на ОбС 

подложи предложението на гласуване. 

„за” – 10 – Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, К. Палавеев, Я. 

Стоичков, Г. Доросиев, П. Вълов, Я. Банчев, С. Зайкова, Д. Ватахов 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0 

Прие се следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка, относно цени за добив на 

дървесина от корен по ценоразпис /местно население/. 

2. Разглеждане на Докладна записка, относно промяна на цената на 

дървата от временен и централен склад. 

3. Разглеждане на Докладна записка, относно структура и 

численост на община Копривщица за 2018год.  

4. Разглеждане на Докладна записка, относно Програма за 

управление на общински имоти на община Копривщица за 2018год. 

5. Разглеждане на Докладна записка, относно промяна на Наредба 

за цени и услуги предлагани от община Копривщица. 

6. Разглеждане на Докладна записка, относно финансово 

подпомагане на онкоболните на територията на община Копривщица. 

7. Разглеждане на Докладна записка, относно отчет на МКБППМ 

за 2017год. 

8. Разни 

9. Отговор на питания 
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10. Питания 

 

По т.1 от дневния ред - разглеждане на Докладна записка, 

относно цени за добив на дървесина от корен по ценоразпис /местно 

население/. 

Р. Скендерова представи становището на комисията. 

П. Вълов – съветник, попита предложената промяна на комисията 

ще се отрази ли на Бюджет 2018, на което М. Златарев – директор на ОП 

„Копривщица” обясни, че няма да има промяна. 

Поради не постъпили други предложения, председателя на ОбС 

подложи предложенията на гласуване по реда на тяхното постъпване. 

На Кмета. 

„за” – 0 –  

„против” – 10 - Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, К. Палавеев, Я. 

Стоичков, Г. Доросиев, П. Вълов, Я. Банчев, С. Зайкова, Д. Ватахов 

„въздържал се” – 0 

Предложението не се приема. 

На Кмета с предложението от комисията промени. 

„за” – 10 – Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, К. Палавеев, Я. 

Стоичков, Г. Доросиев, П. Вълов, Я. Банчев, С. Зайкова, Д. Ватахов 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0 

Прие се решение № 222 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет 

Копривщица реши:  Приема следните цени за добив на дървесина от 

корен по ценоразпис /местно население/: 

 

Сортименти 

Коли 

чество 

мЗ 

Единич 

на цена 

без ДДС 

Коли 

чество 

мЗ 

Единич 

на цена 

без ДДС 

Коли 

чество 

мЗ 

Единич 

на цена 

без ДДС 

Коли 

чество 

мЗ 

Единич 

на цена 

без ДДС 

бк бк дъб дъб 66 бб см см 

Трупи за шперплат 1 126 1 129     

Трупи за бичене I а 1 67 1 70     

Трупи за бичене I 1 62 1 65 1 65 1 70 

Трупи за бичене II 1 59 1 62 1 58 1 65 

Трупи за бичене III 1 30 1 33 1 40 1 43 

Трупи за бичене IV - 

V 
1 30 1 33 1 25 1 27 

Технологична от ССД 1 30 1 33 1 18 1 18 

Технологична от ДСД 1 30 1 33 1 18 1 18 
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VI кл. 1 30 1 33 1 22   

Технологична от 

дърва 
1 30 1 33 1 18 1 18 

ОЗМ 1 35 1 38 1 35 1 35 

 

 

Сортименти 

Коли-

чество 

M
3
 

Единич-

на цена 

без ДДС 

за 

простра

нствен 

кубик 

Коли-
чество 

м
З
 

Единич-

на цена 

без ДДС 

за 

простра

нствен 

кубик 

Коли-

чество 

м
З
 

Единич-

на цена 

без ДДС 

за 

простра

нствен 

кубик 

Коли-

чество 

м
З
 

Единич-

на цена 

без ДДС  

за 

простра

нствен 

кубик 

бк бк Дъб дъб бб бб см см 

Дърва за огрев 1 11 1 13 1 8 1 8 

 

Забележка: Цените за други широколистни да се прилагат цени за бук, а за 

иглолистни, цените за бял бор. 

 

 

 По т.2 от дневния ред - разглеждане на Докладна записка, 

относно промяна на цената на дървата от временен и централен 

склад. 

 Р. Скендерова представи становището на комисията. 

 М. Златарев – директор ОП, мотивира искането за повишаване на 

дървата от склад с това, че всички консумативи са се вдигнали, както и 

добивът с 1.00лв, както и с идеята да се събират повече средства за да се 

влагат в ремонти.  

Д. Ватахов – съветник, обясни, че според него няма смисъл да се 

увеличават дървата, още повече, че това увеличение ще се отрази като 

приход само с 16000,00лв. 

Р. Христов – председател на ОбС, изрази подкрепа за 

увеличението, предвид увеличението на МРЗ и всичко останало, като 

също отбеляза, че рано или късно това увеличение ще се случи и по-

добре да е постепенно отколкото рязко изведнъж. 

Я. Банчев предложи да се увеличи ОЗМ, но не и дървата за огрев. 

Г. Доросиев – съветник -  подкрепи увеличението като изтъкна 

като мотив за своето становище, че след като трябва приходи в ОП, то 

трябва да се увеличат и дървата. 
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П. Вълов – съветник – Предложи да се завиши ОЗМ с един лев и 

съответно дървата за огрев да се намалят с един лев. 

М. Златарев – директор на ОП – отбеляза, че навсякъде дървата са 

по 65,00лв., на което Д. Ватахов, отбеляза, че тук след всички разходи по 

рязане, цепене и т.н. тук цената става също толкова почти. 

След продължилите се разисквания се оформиха три предложения, 

които Р. Христов – председател на ОбС, подложи на гласуване по реда 

на постъпването им.  

Първо предложение 

Увеличение с: 

 ОЗМ – 5,00лв . без ДДС 

Дърва за огрев – 2,00лв. без ДДС 

„за” – 3 – Р. Христов, Г. Доросиев, Я. Стоичков 

„против” – 5- Р. Скендерова, П. Вълов, Я. Банчев, Д. Ватахов, С. 

Зайкова 

„въздържал се” – 2 - Л. Цеков, К. Палавеев 

Не се приема. 

Второ предложение 

Увеличение с: 

 ОЗМ – 5,00лв . без ДДС 

„за” – 3 –, Я. Банчев, Д. Ватахов, Л. Цеков   

„против и въздържал се ” – 7- Р. Скендерова, П. Вълов, С. Зайкова, 

К. Палавеев, Р. Христов, Г. Доросиев, Я. Стоичков 

Не се приема. 

Трето предложение 

Увеличение с: 

 ОЗМ – 6,00лв . без ДДС 

Дърва за огрев – 1,00лв. без ДДС 

„за” – 7 – Р. Христов, Г. Доросиев, Я. Стоичков, К. Палавеев, Р. 

Скендерова, П. Вълов, С. Зайкова 
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„против” – 2- Я. Банчев, Д. Ватахов 

„въздържал се” – 1 - Л. Цеков 

Прие се Решение №223 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет 

Копривщица реши: Приема да бъде завишена продажната цена от 

временен и централен склад от категория дърва, както следва: 

 Широколистно ОЗМ с 6.00лв./пл.м
3
 без ДДС 

 Широколистни дърва с 1,00лв./пр.м
3
 без ДДС  

 Иглолистно ОЗМ с 6.00лв./пл.м
3
 без ДДС 

 Иглолистни дърва с 1,00лв./пр.м
3
 без ДДС  

  

 По т.3 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка, 

относно структура и численост на община Копривщица за 2018год.  

 Р. Скендерова представи докладната на комисията. 

 П. Вълов – съветник - предложи от така предложената структура да 

отпадне длъжността Зам.Кмет. 

 Я. Банчев – съветник – поиска да се чуе мнението на Кмета по този 

въпрос – дали има нужда от Зам. Кмет. 

 Г. Герданов – Кмет на община Копривщица - обясни, че застава зад 

предложението си и, че има нужда не от един, а от двама зам.кмета, 

също така отбеляза, че по ЗМСМА Кмета предлага структурата. 

 Л. Цеков – съветник- обясни, че ще подкрепи предложението на 

Кмета, поради това, че с предложението да няма Зам. Кмет община 

Копривщица ли се принизила до селска община, на което П. Вълов 

отговори, че никой не казва, че община Копривщица не е сериозна 

община, но има и секретар, който е подготвен за двама зам. Кмета дори. 

 Р. Христов – председател на ОбС изказа мнение, че никъде не се 

изисква да има длъжност Зам. Кмет и има други общини в района, които 

се развиват и по-добре от нас, а нямат Зам. Кмет, като Чавдар, Челопеч и 

Антон. 

 Г. Герданов – Кмета на община Копривщица – обърна внимание , 

че община Копривщица има 206 човека администрация.  

След продължилите се разисквания се оформиха две предложения, 

които Р. Христов – председател на ОбС, подложи на гласуване по реда 
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на постъпването им.  

По предложената докладна на Кмета, без изменение. 

„за” – 5 – Л. Цеков, Я. Банчев, Д. Ватахов Г. Доросиев, С. Зайкова 

„против” – 0-  

„въздържал се” – 5 - Р. Христов, Я. Стоичков, К. Палавеев, Р. 

Скендерова, П. Вълов 

Предложението не се приема. 

По предложената докладна на Кмета, като от нея отпадне 

длъжността Зам. Кмет. 

„за” – 3 – Р. Христов, Р. Скендерова, П. Вълов 

„против” – 4- Я. Банчев, Д. Ватахов Г. Доросиев, С. Зайкова  

„въздържал се” – 3 - Я. Стоичков, К. Палавеев, Л. Цеков  

Предложението не се приема. 

Г. Герданов – кмет на община Копривщица – поиска обяснение от 

П.Вълов за предложението му, като се аргументира, че самия Вълов в 

предишен мандат се е представял за Зам. Кмет и е взимал по 700-

800,00лв., значи тогава е имало нужда от такъв, на което П. Вълов 

отговори, че не е вярно това твърдение. 

 По т.4 от дневния ред - разглеждане на Докладна записка, 

относно Програма за управление на общински имоти на община 

Копривщица за 2018год. 

 Р. Скендерова представи становището на комисията. 

 Л. Цеков – съветник -  отбеляза, че не са посочени имоти като този 

на Кереков мост, както и бившето Кареоке за които има влезли в сила 

ПУП – ове, за което ОА пое ангажимент да се проверят и нещата и при 

необходимост да се актуализира програмата. 

 Р. Христов – председател на ОбС – предложи да се актуализира 

програмата, като в нея се нанесат имотите по решение 204/26.10.2018г. 

 Д. Ватахов предложи да отпадне имот 2,339, поради това, че е 

залесен, като също и да се ускори работата по инвентаризацията. 

 След продължилите се разисквания се оформиха две 

предложения за корекции, които Р. Христов – председател на ОбС, 
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подложи на гласуване по реда на постъпването им.  

По предложението да се добави таблица с имотите по Решение 

204/26.10.2018год. 

„за” – 10 – Л. Цеков, Я. Банчев, Д. Ватахов Г. Доросиев, С. 

Зайкова,  

Р. Христов, Я. Стоичков, К. Палавеев, Р. Скендерова, П. Вълов 

„против” – 0-  

„въздържал се” – 0 –  

Предложението се приема. 

По предложението да отпадне имот 2.339  

„за” – 10 – Л. Цеков, Я. Банчев, Д. Ватахов Г. Доросиев, С. 

Зайкова, Р. Христов, Я. Стоичков, К. Палавеев, Р. Скендерова, П. Вълов 

„против” – 0-  

„въздържал се” – 0 –  

 Предложението се приема. 

По предложението да отпадне имот 2.339  

„за” – 10 – Л. Цеков, Я. Банчев, Д. Ватахов Г. Доросиев, С. 

Зайкова, Р. Христов, Я. Стоичков, К. Палавеев, Р. Скендерова, П. Вълов 

„против” – 0-  

„въздържал се” – 0 –  

 Предложението се приема. 

По предложението в срок до 01.03.2018год. да се инвентаризират 

земеделските имоти, които се отдават под наем и се представи актуален 

коригиран списък със същите в ОбС. 

„за” – 10 – Л. Цеков, Я. Банчев, Д. Ватахов Г. Доросиев, С. 

Зайкова, Р. Христов, Я. Стоичков, К. Палавеев, Р. Скендерова, П. Вълов 

„против” – 0-  

„въздържал се” – 0 –  

 Предложението се приема. 
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След продължилите гласувания за промяна на предложената 

Програма за управление на общинските имоти, Р. Христов – председател 

на ОбС, предложи на гласуване същата с вече гласуваните промени. 

„за” – 10 – Л. Цеков, Я. Банчев, Д. Ватахов Г. Доросиев, С. 

Зайкова, Р. Христов, Я. Стоичков, К. Палавеев, Р. Скендерова, П. Вълов 

„против” – 0-  

„въздържал се” – 0 –  

Прие се Решение 224 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за 

общинската собственост, общинския съвет Копривщица РЕШИ: 

1. Приема ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

ЗА 2018 г. 

2. В срок до 01.03.2018год. да се инвентаризират земеделските 

имоти, които се отдават под наем и се представи актуален 

коригиран списък със същите в ОбС 

 По т.5 от дневния ред – Разглеждане на Докладна записка, 

относно промяна на Наредба за цени и услуги предлагани от община 

Копривщица. 

Р. Скендерова представи становището на комисията. 

П. Вълов – съветник – предложи да остане само таксата за леки 

автомобили. 

Л. Цеков – съветник – предложи да има вариант за наем на парко – 

место на паркинга. 

След продължилите разисквания се оформиха две предложения, 

които Р. Христов – председател подложи на гласуване. 

По предложението на Кмета  

„за” – 1 –Р. Христов,  

„против” – 0-  

„въздържал се” – 9 – Л. Цеков, Я. Банчев, Д. Ватахов Г. Доросиев, 

С. Зайкова, Я. Стоичков, К. Палавеев, Р. Скендерова, П. Вълов 

Предложението на се прие. 

По предложението на Кмета с предложената корекция от П. Вълов 
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„за” – 7 –Я. Банчев, Р. Христов, Я. Стоичков,  

„против” – 0-  

„въздържал се” – 3 – Л. Цеков, Д. Ватахов Г. Доросиев, С. Зайкова, 

К. Палавеев, Р. Скендерова, П. Вълов 

 Прие се Решение 225 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА , общински съвет 

Копривщица реши: Променя Наредбата за цени на услуги на 

територията на община Копривщица, както следва: 

Добавя в раздел VIII – Цени за паркиране в чл.34 т.5 – Цена за 

годишен абонамент на паркоместа, както следва: 

- Лек автомобил – 100,00 /сто лева/; 

 По т6 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка, 

относно финансово подпомагане на онкоболните на територията на 

община Копривщица. 

Р. Скендерова представи докладната на комисията. 

 Поради не постъпили други предложения Р. Христов постави 

предложението на гласуване. 

„за” – 10 – Л. Цеков, Я. Банчев, Д. Ватахов Г. Доросиев, С. 

Зайкова, Р. Христов, Я. Стоичков, К. Палавеев, Р. Скендерова, П. Вълов 

„против” – 0-  

„въздържал се” – 0 –  

Прие се Решение 226 

На основание чл 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА ОбС реши:: 

На всеки онкоболен да се предоставя ежемесечна помощ 

за транспортни разходи в размер на 30 /Тридесет/ лв. през 

2017г.  

 Средствата за бъдат предвидени в параграф 

"Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет" в 

местна дейност "Общинска администрация" 

 

По т. 7 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка, 

относно отчет на МКБППМ за 2017год. 
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Р. Скендерова представи докладната на комисията. 

В продължилата дискусия стана ясно от З. Карагьозова и П. 

Доганова, служители от ОА, че има неща, които трябва по отчета да 

бъдат поправени, поради, което съветниците решиха материала да се 

гледа на следващо заседание. 

 

 По т. Питания 

Няма 

По т. Отговор на питания 

Няма 

По т. Разни 

Няма 

Поради изчерпване на дневния ред г – н Р. Христов закри 

заседанието в 18:00 часа. 

 

Протоколист:………………… Председател на ОбС:…………… 

 /М. Тороманова/      /Р. Христов/ 


