ПРОТОКОЛ
№5
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ДАТА:
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:

Община Копривщица
25.02.2016 г.
14:00 h - 19:30 h.
Ц. Галинова

Днес 25.02.2016 г. от 14:30 часа /четвъртък/ в заседателната зала на
ОбС се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Копривщица.
На заседанието присъстваха: Р. Христов, Р. Скендерова, Я. Стоичков,
К. Палавеев, Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Л. Цеков, Я. Банчев, Д.
Ватахов.
Отсъства: Ис. Шипева
К. Палавеев - закъснял
Председателя на ОбС – Р. Христов провери за наличието на кворум и
обяви началото му, като представи проекта за дневен ред.
Поради не постъпване на други предложения Р. Христов подложи
проекта за дневен ред на гласуване.
„за“ – 8 – Р. Христов, Р. Скендерова, Я. Стоичков, Г. Доросиев, Б.
Чилов, П. Вълов, Л. Цеков, Д. Ватахов.
„против“ – 0
„въздържал се“ – 1 - Я. Банчев
Прие се следния дневен ред:
1. Разглеждане на Доклади от Радка Скендерова – Председател на
КЕУР, относно предоставяне на общински мери и пасища
- размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо
и за индивидуално ползване;
- правила за ползването на имотите:
1. перспективен експлоатационен план за паша;
2. частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за общо и
за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;
3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г.) частите от мерите, пасищата и
ливадите, предназначени предимно за косене;
4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и
водопоите;
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г.) мерки за опазване, поддържане и
подобряване на мерите, пасищата и ливадите, като почистване от храсти
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и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия,
наторяване, временни ограждения;
6. ветеринарна профилактика;
7 частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за
изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески;
8. построяване на навеси;
9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни
комплекси;
10. охрана;
11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от
конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други
физически условия, и на развитието на животновъдството на
територията на общината;
12. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г.) карта за ползването на мерите,
пасищата и ливадите по физически блокове, определени в Системата за
идентификация на земеделските парцели.
13. годишен план за паша;
14. съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за
общо и за индивидуално ползване;
15. задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на
мерите, пасищата и ливадите.
2. Разглеждане на Доклад от Георги Доросиев – Председател на
КОКСПЗВ, относно изготвяне на Културния календар на община
Копривщица за 2016год..
3. Разглеждане на Доклад от Петър Вълов – Председател на КТСУ,
относно подписване на договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите, съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни канализационни услуги.
4. Разглеждане на Доклад от Георги Доросиев – Председател на
КОКСПЗВ, относно предстоящо заседание на УС на МБАЛ
5. Разглеждане на Доклад от Петър Вълов – Председател на КТСУ,
относно инвестиционно намерение на „Евробилдер” ООД,
съгласно договор за продажба № 14.т.VI № 8858-8860 от
14.10.2014год
6. Разглеждане на Доклад от Георги Доросиев – Председател на
КОКСПЗВ, относно отпускане на финансова помощ по решение на
ОбС.
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7. Разглеждане на Доклад от Радка Скендерова – Председател на
КЕУР, относно избор на частен партньор в „Копривщица ски”.
8. Разглеждане на докладна записка на Г. Доросиев, относно
приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги
в община Копривщица за периода 2014 – 2020.
9. Разглеждане на докладна записка от Б. Чилов – председател на
КТСЕ, относно проблемите за развитие на туризма в община
Копривщица.
10. Питания
11. Отговор на питания
12. Разни
Я. Банчев постави въпрос, че няма получен отговор на поставените
въпроси от предишното заседание, за което Р. Христов обърна внимание,
че ако не е подаден писмено и не е по някаква причина протоколиран то
няма заради това отговор, но ще провери какъв е случая. Обясни, че от
деловодството на ОбС няма подадени запитвания до Кмета и ОА.
По т.1 от дневния ред - Разглеждане на Доклади от Радка
Скендерова – Председател на КЕУР, относно предоставяне на
общински мери и пасища - размера и местоположението на мерите,
пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване; правила
за ползването на имотите;
Р. Христов представи материалите предоставени но общинските
съветници по тази точка.
Д. Ватахов – съветник обърна внимание, че въпреки, че на комисията
е поискал отново не са обособени частите отдадени от имотите и частите,
които ще са гори, както отговорихме още тогава това ще е дълъг процес и
ще стане на по-късен етап.
Р. Ватахов – гражданин, попита: „Три години подред аз плащам гори.
Пак ли трябва да ги платя и тази година?“
Д. Ватахов – съветник, попита кога ще се нанесе и корекция в
Наредба №2, като там да се премахнат инвестиционните намерения, тъй
като са в противоречие в ЗСПЗЗ, както е и по писмо на обл. управител от
края на предишния мандат, за, което Р. Христов обясни, че не е осведомен
за такова писмо и ако е имало такова писмо е трябвало тогава да се
направи.

3

М. Мрънков, гражданин постави същия въпрос като Р. Ватахов,
относно плащане наем на имот, който е гора и е невъзможно да се ползва
като пасище, като ползва 720 дка., от които не ползва 311дка.
М. Златарев – директор ОП, обясни, че това може да стане, когато
разпореди изпълнителният директор на ИА.
Н. Карагьозов – секретар: Точно така и изп. Директор ще чакаме и
дървата да снабдяваме и ….
М. Мрънков – гражданин: Господин Златарев на Вас няма кой да Ви
разпореди…
Р. Христов – председател на ОбС, направи забележка на Н.
Карагьозов, че като държавен служител и член на ОА, не е коректно да
подклажда така нещата, като подхвърля реплики.
М. Златарев, обясни, че да се подаде заявление от наемателите и ще
огледат имотите и ще се направи корекция.
М. Ватахов, отново постави въпроса за решение и промяна на
Наредба 2, в съответствие с писмо на обл. управител.
Л. Цеков поясни, че не е писмо, а разпореждане до Кмета и до ОбС,
като по това време ОбС не е функциониращ.
Р. Христов, обърна внимание, че всички предоставени документи са
в съответствие с изискванията на ЗСПЗЗ, също така даде препоръка, /като
отбеляза, че и за тази сесия Кмета не присъства/, преди да се предоставят
документите в ОбС да се съгласуват с хората, които имат отношение към
тях от ОА.
Я. Банчев, запита ОП, какъв е редът за да се получи общинска мера
под наем и отново ли ще се получи като предишната година излязъл
протокол и нищо не се случи по него.
Р. Христов – председател на ОбС, обясни, че такава годна мера вече
отдавна няма, а и закона дава право и ги освобождава негодните мери от
наем за да може да се почистят първата година.
Д. Ватахов – съветник, попита, защо отново не са описани имотите с
двама, трима ползватели и да са определени като общо ползване.
Р. Христов – председател на ОбС: Моля да се записва точно в
протокола всички изказвания на Д. Ватахов и брат му по този въпрос,
защото активността тук, като после ще задам на г-н Ватахов един въпрос
не мисли ли, че влиза в конфликт на интереси…
Д. Ватахов – съветник: Вие не влизате ли също като пълномощник?
Р. Христов – председател на ОбС: Като пълномощник на кого?
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Д. Ватахов – съветник: На фирмите, които представлявахте миналата
година.
Р. Христов – председател на ОбС: Тогава може да съм
представлявал, но сега не представлявам никоя фирма. Аз явно декларирам
на зададения въпрос дали съм в конфликт на интереси, че не съм в
конфликт на интереси. Моля Вие също да декларирате, че в конкретния
казус не сте в конфликт на интереси.
Д. Ватахов – съветник: Още не сме преминали в режим на гласуване.
Р. Христов – председател на ОбС: Участвате в обсъжданията.
Д. Ватахов – съветник: Ще участвам в обсъжданията, какъв е
проблемът да не участвам?! В перспективния план за паша в т.4 – да имат
животновъдни обекти, да се изключи като вариант европейските проекти.
Р. Христов – председател на ОбС: Вие го предлагате, за да останат с
незаконните строежи. Не Ви е ясна точно ситуацията.
Д. Ватахов – съветник: Да следваме закона предлагам, има
предимство само за определени породи. Предлагам да се изключи т.4.,
както и да се промени Наредба 2, съгласно писмото на областната
управителка.
Р. Христов – председател на ОбС: В приетите документи като
председател такова писмо не съм получил, а промяната на Наредба 2, сега
няма как да се случи.
Л. Цеков – председател на ОбС: Беше получено в края на мандата,
изготвихме едно писмо до Кмета да се внесе за разглеждане на извънредна
сесия, но такова нещо не беше направено.
Р. Христов – председател на ОбС: Тук не виждам проблем това да се
направи.
К. Палавеев се присъедини към заседанието.
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: И ние нямаме
проблем.
Д. Ватахов – съветник: Към г-н Златарев един въпрос?
Р. Христов – председател на ОбС: Предлагам – тук сме на сесия,
личните разговори да не се водят тук.
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Да превърна се в
личен разговор.
Р. Христов – председател на ОбС: Предлагам да гласуваме
документите, както и отделно предложението на г-н Ватахов. Моето
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предложение е да се направи една по-голяма комисия, като там се
разгледат всички допълнителни неща, които тук излезнаха.
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Може ли да внеса
яснота. Обръщам се към председателката на комисията – тук на няколко
пъти се правят догадки. Моля това, което е дебатирала комисията, ако
може председателката да направи едно обобщение.
Р. Скендерова – съветник: Всички въпроси бяха разгледани на
комисията и се взе решение да се коригират внесените тогава документи.
Всичко това беше разисквано и не се взе решение, а се даде възможност да
се преработят и внесат днес.
Г. Доросиев съветник тези въпроси да се разгледат подробно на
извънредна сесия, като К. Палавеев подкрепи Г. Доросиев, като се спази
хронология – проблемни въпроси, комисия и след това сесия. Да не се
разглеждат въпроси без да има подготовка за нея, като на тази сесия се
определи конкретен срок.
Р. Христов – председател на ОбС: Сега приемайки тези правила да се
свърши тази работа за да се удовлетворят стопаните, които ще подадат
тази година заявления и да се отчете резултат от тази кампания. Това не е
само по силите на ОП, трябва една по-голяма комисия.
Д. Ватахов – съветник: Това щеше да е и моето предложение и тази
комисия да заработи още от 10 март.
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: към днешна дата,
мога да кажа, че с корекциите ОП манипулира предложените за решение за
мерите и пасищата. Не мисля, че на това заседание трябва да доказвам
манипулирането на списъците. Що се отнася по запитването на
председателя ще кажа, по докладната записка г-н Председател, подписана
от зам. Кмета с имената на Кмета и ОА изобщо не е участвала по никакви
дебати на това, което се внася за гласуване. В продължение на това, искам
да кажа, че пред Вас е докладната записка подписана на Кмета в която
мотамо е преписан параграф 15. Резултата от това нещо е един протокол,
който го няма на лице. Категорично казвам, че се манипулира, че
проверката по параграф 15 е извършена. За протокола казвам, че това нещо
не е свършено, затова Ви призовавам - това е свързано с тези списъци,
които сега ще ги гласувате. Това е цялата истина. Вие преценявайте как ще
действате какво ще правите. Винаги когато оставаме нещата за следващия
път - те не се решават. ОП имаше цяла година да свърши тези неща, до
сега то не си е мръднало пръста по този въпрос. Да не отивам по-далеч да
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казвам, че работи само за определени личности, които навяват на
корупционни действия.
В. Новакова – счетоводител ОП: Докажете го!
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Няма какво да ги
доказвам, аз не случайно ги казвам. Казвам го и да се протоколира.
Р. Христов – председател на ОбС: Г-н Карагьозов, понеже казахте
доста тежки неща, бих искал да посочите, кои списъци смятате, че са
манипулирани.
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Председателя си
спомня, че казахме на комисия, че няма правила и, че няма
упълномощаване от Кмета към ОП, да изготвят тези списъци – за общо
ползване, за индивидуално, за косене и за гори. Те сами казаха, че това
нещо не е направено в тези списъци. Стара е уредбата за правилата,
трябваше да се промени. Отворете и вижте какво беше предложено и какво
е променено – не кореспондира със Закона.
К. Паравеев – съветник: Въпросът ми е към г-н Карагьозов – От кога
имате информация за това?
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: До 05.02 – Кмета
беше отпуска и беше упълномощил Зам. Кмет да го замества. От 05.02 –
Кмета си е на работа – може да донеса да видите всички записки са с името
Г. Герданов, но с подписа на зам. Кмет – Т. Малинов.
К. Палавеев – съветник: Защо този въпрос не е поставян така ребром
до този момент?
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Бях много
коректен и сдържан по време на комисията. Ако забелязахте извадих едно
писмо от 10.2015год. от областния управител. Това писмо е резолирано за
директора на ОП, до този момент нищо не е направено. Областният
управител е дал срок, че към 01.02.2016год., това нещо трябва да започне
да се изпълнява. От 01.02.2016год., до сега е минал един месец, ако за един
месец не може да се състави един протокол, че са анексирани два договора,
ми кажете не си прав и си седни на мястото.
Д. Ватахов – съветник: От преди една година този проблем ни е ясен
и съм задавал този въпрос и към Кмета и съм внасял отговора на ОП и до
сега нямам отговор.
М. Златарев – директор ОП:Първо да попитам – Господин
Председател, получихте ли отговор на Вашия въпрос?
Р. Христов – председател на ОбС: Получено е да.
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М. Златарев – директор ОП: В закона е написано, че ползвателите
трябва да се преведат договорите в съответствие, а общината прави
проверка. Тази проверка е стартирана със заповед от преди 01.02.2016.
Проверката се прави на база справка одобрена със заповед рд -11, която
заповед съм сигурен, че Вие не я знаете. Една заповед се изпълнява, когато
е връчена. На 01.02, комисията започва работа, на 03.02 пристига справката
от БАБХ, която е с много голямо разминаване от справката, която
цитирам. Питам аз коя справка е меродавно. На 18.02 получаваме ново
становище от БАБХ. Вие ми кажете от кое да Ви представя. Във връзка с
тези проблеми съм изпратил официално запитване. Ако някой в този батак
дойде и го оправи да дойде и го оправи – да заповяда.
Р. Христов – председател на ОбС: Това не е работа и предмет на
днешното заседание. Днес трябва да отворим правилата и по отношение на
тях да коментираме. Що се отнася до отчитането на отдаването на мери и
пасища и задоволяване на животновъдите, ще е тема на друго заседание.
Моля да започнем работа по докладните записки.
Р. Скендерова – съветник: За да се изказва г-н Карагьозов така
болезнено със сигурност има право и неговото мнение би трябвало да се
чуе, но не днес, а в ОА, когато подготвят докладните, които ние трябва да
гласуваме. Въпросът ми е към Вас г-н Малинов, до 5 - ти февруари
замествахте Кмета, след 5 – ти февруари никой не знае кмет ли сте, зам.
Кмет ли сте – какъв сте?! Затова обръщам внимание на колегите със
сигурност ще дойде време да разискваме отношенията Кмет, Зам. Кмет и
ръководство на община Копривщица. Виждаме когато се даде възможност
на г-н Малинов да представлява Кмета какво се случва. Въпросът ми е –
когато Вие изготвяхте тези докладни, колко пъти поканихте
заинтересованите лица да вземат отношение, преди окончателното му
внасяне в ОбС?
Г. Герданов – Кмет се присъедини към заседанието на ОбС.
Т. Малинов – зам. Кмет: Записано е в ЗМСМА, когато Кмета
отсъства кой го замества. Подписването на докладните, Вие искахте да се
внесат до 23.02 - по решението на комисията – Кмета на 22 и 23 на НСОРБ.
Днес от 11,00 часа на общо събрание на ВиК…
Р. Скендерова – съветник: Да разбирам, че сте говорител на Кмета?!
Т. Малинов – зам. Кмет: Докладните съм го подписал, защото сме го
съгласували с г-н Златарев и с неговата юристка и съобразявайки се със
ЗСПЗЗ.
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Р. Скендерова – съветник: На мен не ми стана ясно колко пъти сте го
обсъдили със заинтересуваните лица. Ние ставаме свидетели на грозни
неща. В случая г-н Карагьозов не е канен да вземе отношение. Не може
така г-н Малинов, той е член на ръководството. Ръководството на една
община трябва да има единно мнение по даден въпрос, а не тук да е
принуден да си казва мнението. В такъв случай какво сте Вие
ръководство? Вие в момента се конфронтирате и ние Ви слушаме и се
чудим коя позиция да вземем, дали на ръководството на Кмет и зам. Кмет,
дали на секретаря, който е компетентен или на ОП, които са сигурно най –
компетентни.. Вие ни поставяте в ситуация, която не Ви прави чест.
Т. Малинов – зам. Кмет: Не Ви поставям аз.
Р. Христов – председател на ОбС: Отново дебата тръгва в друга
посока. Аз апелирам, ако има някакви предложения по съществото на
правилата и да се ориентираме към гласуване.
Д. Ватахов – съветник: Правим едни правила, без да са съгласувани с
животновъдите, които сме най – заинтересувани. Как да ги гласувам?
Р. Христов – председател на ОбС: Ние ще гласуваме едни правила и
ще ги зачета ако трябва едно по едно и да си казват мнението
животновъдите, но по начина по който се тръгва да се отрича какво са
свършили ОП и да тръгваме в една посока, размяна на реплики, мисля, че
не е правилната позиция и посока в която трябва да работи ОбС.
Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Понеже кметската
работа е много натоварена, затова в структурата има Зам. Кмет. Пояснявам
много ясно зам. Кмета на община Копривщица се казва инж. Т. Малинов,
ако някой не знае на този етап е той и съм казал, че той ще бъде, докато не
ме предаде. Зам. Кмета е този който се занимава с мерите и ОП. Със
заповед е оторизиран директора на ОП, взето е решение преди една година
и половина да се управляват мерите от ОП. Където и да съм бил е било за
работите на община Копривщица. Може ли сега всички Кметове да са там
и аз да се направя на интересен и да не отида. Всички Кметове имат сесии
и се разделихме и си тръгнахме. Пътувал съм час и половина за да се
видим.
Р. Скендерова – съветник: Мисля, че останах не разбрана, според мен
не се отклоняваме от темата. Малките неща преобръщат каруцата. Ако
продължаваме да работим така, непрекъснато ще сме свидетели на
конфронтация, ако на една маса ръководството на общината на седне да
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работи по дадените проблеми. Г-н Малинов от тук натам не допускайте
такива сцени и изяснявайте нещата преди да бъдат внесени.
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Г-н Председател и
аз съм неразбран, защото това, че имам конфронтация с директора на ОП,
значи конфронтацията ми е със съветници, които не ме разбират. Ако Вие
като съветници кажете, че това, което е направено е това което по дебатите
от комисията за си оттеглям думите.
В. Новакова – счетоводител ОП: Кое е това, което съм направила
извън закона? Това, което се изисква от нас имотите, които са повече от
един от наемател да са за общо ползване, но това не може да се случи,
защото за тези имоти не се сключва договор за наем, затова всички имоти
сме ги предложили като имоти за индивидуално ползване.
Я. Банчев – съветник: Ще стане ли като 2015год. И сега 2016год.,
протоколите се изнесоха и тези протоколи ще се окажат невалидни.
Р. Христов – председател на ОбС: Целта е да не стане както миналата
година.
М. Мрънков – гражданин: Имам справка за животни – моя въпрос е
ще получа ли мера, ако получа кога или ако не – защо? Кога от ОП ще
дойдат да определят в мерата храсти ли е да сече или гора? От три години
Ви слушаме едно и също.
Р. Ватахов – гражданин: Имам едно питане, като това пасище е
индивидуално, аз не мога да премина през него, тогава тази овца трябва да
я взема на гръб и да я пренеса ли? Как ще стане това нещо – обяснете ми
го. Моите имоти са отдалечени един от друг.
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Имаме решение на
ОбС и в единия случай го изпълняваме безпрекословно, въпреки, че е в
нарушение на закона, а в другия обясняваме как не може да се изпълни,
защото това, защото онова – това за не мога да разбера и защо смятате, че
съм в конфронтация с някой – аз точна това искам да обясня. Попитах и на
комисията по какви правила и по чие нареждане го направихте, след като
Вие г-н Председател го казахте да го направят, но не го направиха. Значи в
единия случай не е, а в другия случай е. Това е моето мнение за
корупционни действия – правиш си каквото си искаш.
Р. Христов – председател на ОбС: Дайте конкретно предложение.
Ако трябва не е нужно днес ОбС да взима решение.
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Аз нямам такива
правомощия. Моето предложение е към председателя на комисията, ако тя
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смята, че това е така правилно направено да си потвърди докладната и да
се гласува.
Р. Скендерова – съветник: Разбрах, че това, което е предложено на
комисията, не е изпълнено и не се изпълняват решенията на комисията. Не
мога да реша проблема.
Р. Ватахов – гражданин: Ако водата е в моя имот за индивидуално
ползване, как г-н Мрънков ще си напои животните?
Р. Христов – председател на ОбС: Доколкото съм запознат Вашия
животновъден обект, както и на брат Ви и на баща Ви се води в задния
двор на къщата и както с тях се споразумявате да гледате в задния двор
1000 овце, понеже те не нощуват в мерата, нито в незаконни постройки, по
същия начин ще се споразумеете и с него.
Р. Ватахов – гражданин: Ще Ви кажа как стана, защото през
2013год., когато всички си регистрираха постройките – някой отиде и каза
мойта да не се регистрира, аз мери мога да взема и без да имам постройка имам регистриран животновъден обект на Билото, може да го проверите.
Постройката дали ми е незаконна ще го каже съдът – не сте Вие.
Р. Христов – председател на ОбС: Има констативен протокол в ОА.
Въпросът е, че Вашия животновъден обект е регистриран в задния двор на
къщата.
Р. Ватахов – гражданин: Нямам регистриран обект в задния двор на
къщата, животновъдния обект ми е на Билото.
Р. Скендерова – съветник: Докладната на Кмета по отношение на
правилата по първата гледана на комисия и сегашната по какво се
различава и така по всички точки.
Съветниците разгледаха подробно докладните и се установи, че не е
коригирано само Приложение1.
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Трябва имотите
отдавани на няколко наематели да се индивидуализират.
Р. Христов – председател на ОбС: Това е въпрос на споразумение.
Д. Ватахов – съветник: ОП покани всички да отидат в предприятието
за правилата. Аз си направих труда да отида и бях изгонен.
В. Новакова – счетоводител ОП: Вие дойдохте в сряда след обед,
ние Ви поканихме понеделник или вторник.
Д. Ватахов – съветник: Прокарите са общинските пътища.
В. Новакова – счетоводител ОП: Не г-н Ватахов, всички - всички
селскостопански и горски пътища.
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Б. Чилов – съветник: Много задълбахме въпроса. Мисля, че трябва да
се върнем назад, да се седне на една кръгла маса и ако трябва след това на
подпис, защото се оказва, че ако се удовлетворява ОА, не удовлетворява
животновъдите. Ние определяме едни правила за които животновъдите не
са доволни.
Я. Банчев – съветник: Не видяхме списък на комисията – не са
извадени имотите, които са имоти, които не могат да се чертаят, например
той е скали.
В. Новакова – счетоводител ОП: Ние не сме органа, който правим
това, нещо бъркате комисиите.
Я. Банчев – съветник: Сигурно бъркам, при Вас само се узаконяват
нещата. Аз съм идвал с номерче от 20 дка, само 1 се чертае – другото е
камъни.
В. Новакова – счетоводител ОП: Ние не сме органа, който може да го
прави.
Р. Ватахов – гражданин: Вие може да го изключите от списъка за
отдаване.
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: То и снабдяването
на хората с дърва и лесоустройствения проект не е Ваша работа.
Я. Банчев – съветник: На нас ни трябва мера, която е годна и само тя
да е в списъка.
Р. Христов – председател на ОбС: Господин Банчев не влизайте в
лични спорове.
Я. Банчев – съветник: Като става въпрос за предприятието всичко е
законно, а ние като питаме се отклоняваме от темата.
Р. Христов – председател на ОбС: Какъв е проблема – този имот да
не е включен?!
Я. Банчев – съветник: Никакъв, но не е изключен.
Р. Христов – председател на ОбС: Можем да го направим на друго
заседание, защо трябва да правим проблем?
Я. Банчев – съветник: Не го правим, той проблема го има. Предлагам
проект за решение: ОП да свърши нещо - да се извадят от общия списък
негодните имоти.
В. Новакова – счетоводител ОП: Искам да се определи кой да го
направи.
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Я. Банчев – съветник: Подал съм справка и заявление и три години
не съм получил мера, а казват, че има. Това предприятие започвам да се
чудя, дали е общинско или частно.
Д. Ватахов – съветник: Аз ще Ви кажа, има решение на предишния
общински съвет да се извадят ниви, гори и ливади и това не се случи.
Г. Герданов – Кмет: Вземете решение, което да задоволим всички
животновъди. Да останем пет минути да Ви дам информация за ВиК
асоциацията. Моля всички кметове сме се разбрали – да участваме във ВиК
асоциацията. Трябва да гласуваме договора, но със забележки: Първо –
Вик при отремонтиране на повреда възстановява щетите по
инфраструктурата /уличната настилка/. Второ – упълномощава обл.
управител да сключи договор с тази фирма. Трето – упълномощава Кмета
– има такова решение.
Б. Чилов – съветник: Задавали ли сте въпроса за цената на водата.
Можем ли да го постигнем чрез Вас – нашата цена да е по-ниска тъй като
при нас водата е на гравитачен принцип.
Г. Герданов – Кмет: Да поставил съм го въпроса, но не мога да кажа,
че ще се случи. Другото е да не плащаме поне половината улични чешми.
Г. Герданов – напусна заседанието.
Р. Христов – председател на ОбС: Предлагам да преминем към
гласуване. Те ще са две решения.
Р. Христов предложи проекта за решение, като добави
предложението на Я. Банчев като т.5 на решението.
М. Златарев – директор ОП: Дайте някакви критерии.
Р. Христов – председател на ОбС: Има си критерии на
министерството, които казват кои са земи в добро земеделско и екологично
състояние, ние можем да добави да са повече от 70% от имота да са такива.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи така
оформилия се проект за решение на гласуване.
„за“ – 7 – Р. Христов, Р. Скендерова, Я. Стоичков, Г. Доросиев, Б.
Чилов, П. Вълов, К. Палавеев
„против“ – 2 - Я. Банчев, Д. Ватахов,
„въздържал се“ – 1 - Л. Цеков
Прие се Решение № 58
На основание чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.
37и, ал.З и чл. 37о, ал.4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Копривщица,
РЕШИ:
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1.
Дава съгласие за предоставяне на общински мери, пасища и
ливади за общо и
индивидуално ползване от земеделски стопани или техни сдружения,
притежаващи пасищни селскостопански животни, отглеждани на
територията на община Копривщица, както следва:
1.1 Приложение №1 - списък на пасища, мери и ливади
определени, за общо и индивидуално ползване от земеделски стопани.
1.2 Приложение №2 - списък на регистрираните в
Интегрираната информационна система на БАБХ животновъдни
стопани.
1.3 При възможност да се предоставят мерите в близост до
стопанствата.
2.
Утвърждава годишен план за паша за стопанската
2015/2016 год., съгласно Приложение №3.
3.
Утвърждава задължения на ОП „Копривщица", както
следва:
3.1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери
и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските
стопани животни.
3.2. Да предоставя информация и методически указания на
ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и
опазване на мерите и пасищата.
4.
Утвърждава „Задължения на ползвателите", както следва:
4.1. Да почистват постоянните пасища от нежелана
храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и
устойчиви растителни видове.
4.2. Да не променят предназначението на пасищата, мерите и
ливадите, да не ги разорават и да не ги използват за не земеделски
нужди.
4.3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни,
производствени, опасни и други отпадъци.
4.4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и
ливадите.
4.5. Да окосяват порасналата неизпасана трева.
4.6. При необходимост да извършват пръскане със съответните
разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги
наторява с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.
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4.7. Да не се извършва паша нощем и без пастир.
4.8. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата.
4.9. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в
пасищата.
4.10. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените
под наем пасища и
мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от
оторизираните с това органи.
4.11. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване и засоляване.
4.12. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата,
мерите
и ливадите.
4.13. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.
4.14. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се
грижат за него в пасището, или да ангажират и изрично посочат друго
лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка.
4.15. При построяването на навеси се съгласуват с общинска
администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване
от храсти с кмета или Директора на ОП „Копривщица".
5.
Да бъдат изключени от списъка за отдаване под наем
имотите със статут на мери и пасища, от които повече от 70% не
могат приведени като земи в добро земеделско и
екологично
състояние.
Р. Христов представи втория проект за решение, предложен от
Кмета.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
проекта за решение предложен от Кмета с поправката направена от г-н
Ватахов на гласуване.
„за“ – 7 – Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, К. Палавеев, Я. Банчев, Д.
Ватахов, Л. Цеков
„против“ – 2 - Р. Христов, Р. Скендерова
„въздържал се“ – 1 - Я. Стоичков,
Прие се Решение № 59
На основание чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
и чл. 37о, ал.1, т.2 от ЗСПЗЗ, Общински съвет- Копривщица РЕШИ:
I.
Отменя Решение № 254 от 10.05.2013 г. на Общински съвет
- Копривщица.
II.
Приема Правила за ползване на мери, пасища и ливади от
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общинския поземлен фонд на територията на Община Копривщица.

По точка втора от дневния ред - Разглеждане на Доклад от
Георги Доросиев – Председател на КОКСПЗВ, относно изготвяне на
Културния календар на община Копривщица за 2016год.
Г. Доросиев – председател на комисията по култура представи
проекта за решение.
П. Вълов – съветник, предложи от турнира по борба да се намалят
1000,00лв и да се добавят за Тодоров ден, като там да станат 2000,00лв.
Л. Цеков – съветник, предложи парите от ДМ – 12 000,00 лв. за
изготвяне на Стратегия за опазване на културното наследство.
Р. Христов – председател на ОбС, предложи в бюджета на ДМ от
заложените за ремонти 80 000,00, при актуализация на бюджета, ако има
спестени от тях да се отделят за такава стратегия.
Л. Цеков – съветник, обясни, че за турнира по борба са необходими
10000,00лв и ще трябва дори и спонсори.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
предложението на Я. Банчев
„за“ – 5 – Б. Чилов, П. Вълов, К. Палавеев, Я. Банчев, Д. Ватахов,
„против“ – 5 - Л. Цеков, Р. Христов, Р. Скендерова, Я. Стоичков, Г.
Доросиев,
„въздържал се“ – 0 Предложението не се прие
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
проекта за решение предложен от комисията на гласуване.
„за“ – 8 – Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, К. Палавеев, Я. Банчев, Р.
Христов, Р. Скендерова, Я. Стоичков,
„против“ – 0 „въздържал се“ – 2 - Д. Ватахов, Л. Цеков,
Прие се Решение № 60
На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет Копривщица РЕШИ: Приема Културния календар
на община Копривщица за 2016 година с традиционни културни
инициативи /приложение 1/, като средствата за обезпечаването му са в
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размер на 40000,00 разпределени съгласно Приложение 2 към
настоящето решение.

По трета точка от дневния ред - Разглеждане на Доклад от
Петър Вълов – Председател на КТСУ, относно подписване на договор
за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите,
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни канализационни
услуги.
Р. Христов представи втория проект за решение, предложен от Кмет,
както и становището на юриста на общината. Предложи т.2 да се допълни
„а именно: Първо – при отстраняване на авариите да бъде възстановена
пътната настилка във вида в който е била; Второ – да се въведе
диференциране на цената за всяка отделна община;
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
проекта за решение предложен от Кмета с поправката направена от г-н
Христов на гласуване.
„за“ – 10 – Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, К. Палавеев, Я. Банчев,
Д. Ватахов, Л. Цеков Р. Христов, Р. Скендерова Я. Стоичков,
„против“ – 0 „въздържал се“ – 0 Прие се Решение № 61
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона местното
самоуправление и местната администрация, чл. 198в, ал. 4, т. 2 от
Закона за водите, във връзка с чл. 198 п, ал. 1, предложение първо от
Закона за водите, чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
Общински съвет - Копривщица, РЕШИ:
I.
Съгласува текста на Договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги и Приложенията към него.
II.
Упълномощава кмета на община Копривщица, в
качеството му на представител на общината в Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД - гр. София да
представи позицията на общината на заседание на Общото събрание
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на Асоциацията по ВиК и гласува решение за приемане текста и
сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги със съществуващия ВиК
оператор - „ВиК" ЕООД - гр. София, която е:
- Първо – при отстраняване на авариите да бъде
възстановена пътната настилка във вида в който е била;
- Второ – да се въведе диференциране на цената за всяка
отделна община;
III. Упълномощава кмета на общината, в качеството му на
представител на община Копривщица в Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД - гр. София, да
гласува решение за упълномощаване Председателя на Асоциацията
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД - гр.
София да подпише Договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги и Приложенията към него
със съществуващия ВиК оператор - „ВиК" ЕООД - гр. София, след
провеждане на процедурите по реда на Закона за водите, Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация.

По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане на Доклад от
Георги Доросиев – Председател на КОКСПЗВ, относно предстоящо
заседание на УС на МБАЛ
Г. Доросиев представи докладната на комисията.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
проекта за решение предложен от комисията на гласуване.
„за“ – 10 – Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, К. Палавеев, Я. Банчев,
Д. Ватахов, Л. Цеков Р. Христов, Р. Скендерова Я. Стоичков,
„против“ – 0 „въздържал се“ – 0 Прие се Решение № 62
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет 18

Копривщица, РЕШИ: Във връзка с общо събрание на акционерите на
МБАЛ Пирдоп, ОбС Копривщица не прави допълнения по дневния
ред на същото.
По пета точка от дневния ред - Разглеждане на Доклад от Петър
Вълов – Председател на КТСУ, относно инвестиционно намерение на
„Евробилдер” ООД, съгласно договор за продажба № 14.т.VI № 88588860 от 14.10.2014год.
П. Вълов – представи докладната на комисията.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
проекта за решение предложен от комисията на гласуване.
„за“ – 9 – Г. Доросиев, П. Вълов, К. Палавеев, Я. Банчев, Д. Ватахов,
Л. Цеков Р. Христов, Р. Скендерова Я. Стоичков,
„против“ – 0 „въздържал се“ – 0 –
Б. Чилов – декларира конфликт на интереси
Прие се Решение № 63
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за мсстното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА) и 124а, ал.1 ог Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ съгласно чл.21, ал.1, т.19 и т.11 от
ЗМСМА, Общински съвет - Копривщица, РЕШИ:
Общински съвет - Копривщица дава съгласие за изготвяне на
ПУП-ПРЗ с РУП със силуетно оформяне за урегулиране и
преотреждане статута на земята за устройствена зона за обществено
обслужване „Етно център с дегустационна, винарна и дестилериа" на
поземлен имот 38558.2.350 по КК на гр. Копривщица.

По шеста точка от дневния ред - Разглеждане на Доклад от
Георги Доросиев – Председател на КОКСПЗВ, относно отпускане на
финансова помощ по решение на ОбС.
Г. Доросиев представи докладната на комисията.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
проекта за решение предложен от комисията на гласуване.
„за“ – 10 – Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, К. Палавеев, Я. Банчев,
Д. Ватахов, Л. Цеков Р. Христов, Р. Скендерова Я. Стоичков,
„против“ – 0 19

„въздържал се“ – 0 Прие се Решение № 64
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет
Копривщица реши: На лицето Стоян Ангелов Атев да бъдат
отпускани помощи в размер на 50 /петдесет/ лв. на месец за закупуване
на консерви и хляб. Средствата за бъдат предвидени в параграф 4214 "Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет" в местна
дейност "'Общинска администрация".
По седма точка от дневния ред - Разглеждане на Доклад от Радка
Скендерова – Председател на КЕУР, относно избор на частен партньор
в „Копривщица ски”.
Р. Скендерова представи докладната на комисията.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
проекта за решение предложен от комисията на гласуване.
„за“ – 10 – Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, К. Палавеев, Я. Банчев,
Д. Ватахов, Л. Цеков Р. Христов, Р. Скендерова Я. Стоичков,
„против“ – 0 „въздържал се“ – 0 Прие се Решение № 65
Във връзка с т.1 от Решение 538/26.06.2015год. и на основание
чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА и чл.51а ал.1 и чл.51б ал.1 от ЗОС,
1. Отменя т.2 на Решение 538/26.06.2015год.
2. Възлага на Кмета на община Копривщица да подготви проект
на дружествен договор, като се съобрази с изискването на
чл.52 от ЗПЧП.
3. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за избор
на партньор по реда на чл.33 – 39 от ЗПЧП.
По осма точка от дневния ред - Разглеждане на докладна записка
на Г. Доросиев, относно приемане на общинска стратегия за развитие
на социалните услуги в община Копривщица за периода 2014 – 2020.
Г. Доросиев представи докладната на комисията.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
проекта за решение предложен от комисията на гласуване.
„за“ – 10 – Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, К. Палавеев, Я. Банчев,
Д. Ватахов, Л. Цеков Р. Христов, Р. Скендерова Я. Стоичков,
„против“ – 0 „въздържал се“ – 0 20

Прие се Решение № 66
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Копривщица, Р Е Ш И :
Приема Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги в община Копривщица за 2016 - 2020 година /приложение 1/ .
По девета точка от дневния ред - Разглеждане на докладна
записка от Б. Чилов – председател на КТСЕ, относно проблемите за
развитие на туризма в община Копривщица.
Б. Чилов представи докладната на комисията.
Б. Чилов, обясни, че са готови да освободят центъра, но дали има
готовност Кмета, там да заработи този център, както и парите от
туристическия данък и реклама да са за реклама.
Р. Скендерова, предложи поради това, че има създаден такъв съвет
да се запише т.2 – да актуализира състава на консултативния състав по
туризъм.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
проекта за решение предложен от комисията на гласуване с направената
поправка от Р. Скендерова.
„за“ – 10 – Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, К. Палавеев, Я. Банчев,
Д. Ватахов, Л. Цеков Р. Христов, Р. Скендерова Я. Стоичков,
„против“ – 0 „въздържал се“ – 0 Прие се Решение № 67

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, общински съвет
Копривщица реши:
Препоръчва на Кмета на община Копривщица, да:
1. Изготви програма по чл.11 ал.1 от ЗТ и внесе за
разглеждане от ОбС.
2. Да актуализира състава на консултативния съвет по
туризъм.
3. Изгради функциониращ Информационен център,
съгласно чл.11 ал.2 от ЗТ.
По точка – Питания
Я. Банчев – съветник: Имаше 2015год., платени са дървата, а не са
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доставени и 2016год. Ли ще е така?
Л. Цеков – съветник: Моля, да се обърне внимание на Кмета, да
предупреди фирмата,че уличните кошчетата не се събират след събора,
давам пример за ул. Доганска.
Б. Чилов – съветник: Какво става с кучетата в града?
По точка - Отговор на питания - няма
По точка - Разни
Я. Банчев, предложи да се прегласува решението за културния
календар, поради това, че е имало неяснота от негова страна при
гласуването му.
Г. Доросиев – съветник, предложи от турнира по борба да се
пренасочат към Тодоров ден 1000,00лв в приложение две да се направят
корекциите, като решението да има следния вид: На основание чл. 17, ал.
1, т. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Копривщица,
РЕШИ: 1. Приема Културния календар на община Копривщица за 2016
година с традиционни културни инициативи /приложение 1/; 2.
Средствата за обезпечаването му са в размер на 40000,00 разпределени
съгласно Приложение 2 към настоящето решение са от Бюджет 2016год.;
3. Възлага на Кмета на община Копривщица да предприеме
необходимите действия за осъществяване на настоящето решение и да
упражнява контрол на финансовото обезпечение.
Р. Христов – председател: Да разбирам, че има оспорване на
гласуването и на основание чл.89 от ПОДОСК искате прегласуване.
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи
прегласуване на решение
„за“ – 7 – Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, К. Палавеев, Я. Банчев, Д.
Ватахов, Я. Стоичков,
„против“ – 2 - Р. Христов, Л. Цеков
„въздържал се“ – 0 Р. Скендерова – съветник, отказва да гласува с мотива, че това е
крайно не е сериозно.
Прие се Решение № 60
На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет - Копривщица, РЕШИ:
1. Приема Културния календар на община Копривщица за 2016
година с традиционни културни инициативи /приложение 1/
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2. Средствата за обезпечаването му са в размер на 40000,00
разпределени съгласно Приложение 2 към настоящето
решение са от Бюджет 2016год.
3. Възлага на Кмета на община Копривщица да предприеме
необходимите действия за осъществяване на настоящето
решение и да упражнява контрол на финансовото
обезпечение.
Поради изчерпване на дневния ред г – н Р. Христов закри
заседанието в 19:30 часа.

Протоколист:…………п………
/Ц. Галинова/

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