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П Р О Т О К О Л    № 23 
 
 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:    Община Копривщица, 
           Голяма зала „Жив музей” 
ДАТА:         07.03.2013 год. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 10:00 h-17:45 h 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Мария Христова Тороманова 
 
 

 Днес 07.03.2013 година се проведе редовно заседание на Общински съвет - 
град Копривщица. 

На заседанието присъстваха общинските съветници: Б. Виларов, Л. Цеков,  
Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова,  Ст. Буч-
ков, Ив. Кривиралчев и Г. Козлеков 

Отсъства: Р. Скендерова, по уважителни причини. 
Присъстват още Ив. Кесяков – Кмет, Ст. Гарчев – зам. Кмет, Н. Карагьозов 

– секретар, М. Брайкова – ДДТСУ,  М. Панчева и граждани. 
Г-н Б. Виларов представи проект за дневен ред и предложи да се добави в 

така предложения дневен ред т. 9 – Избор на адвокат за ОбС и т. 10 – Избор на 
членове и ръководство на Комисия по административен Капацитет към ОбС. 

Г. Козлеков – съветник, предложи т. 1 да стане отчет на Бюджет 2012 г., а  
т. 2 – Бюджет 2013 г. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Господин Козлеков, предлагам чисто 
процедурно как ще премине гласуването на Бюджет 2013 г., отделно трябва да се 
гледа план – сметката битови отпадъци и тя трябва да се включи преди Бюджет 
2013 г..  

Г. Козлеков – съветник: Аз имам предложение, нека го подложим на гласу-
ване. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Бюджета беше гледан на две заседания 
на КЕУР и от КТСУ, де факто не беше разглеждано само от социалната и култур-
ната комисия, макар, че това е залегнало в правилника. Освен проекта, който е 
внесен от ОбС има и становище на КЕУР за промени в този проекто бюджет, зато-
ва да можем чисто оперативно да работим, предложението ми е да вземем реше-
ние какво правим. Според мен трябва да работим по проекто становището на 
КЕУР, но за да можем добре да си свършим работата и да не възникнат проблеми, 
тази информация трябва да бъде качена на счетоводната програма на общината, за 
да сме сигурни, че някъде не се получават различия. Моето предложение е да взе-
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мем принципно решение, че работим по  това, което е предложила КЕУР, след ко-
ето да продължим по дневния ред, междувременно хората от счетоводството да 
нанесат тази информация в компютърната програма, след което да продължим да 
гледаме Бюджет 2013. Моля който е съгласен с така направеното предложение за 
процедура, моля да гласува. 

Ив. Кесяков – Кмет на община Копривщица: Момент. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: В момента сме в процедура на гласува-

не, колеги моля да гласувате. 
Ив. Кесяков – Кмет на община Копривщица: Ако искате да останете сами! 
Б. Виларов - председател: Все още не сме приключили. 
„за” – 5 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев  
„против” – 4 - Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова,  Ст. Бучков,  Г. Козлеков 
„въздържал се” – 1 - Ст. Драгийски 
Не се приема процедурата предложена от г-н Виларов. 
Ив. Кесяков – Кмет на община Копривщица: Бюджета се внася от Кмета, 

ние сме внесли, сега какво правите – специализирана комисия. Каква е тази специ-
ализирана комисия? 

Б. Виларов – председател на ОбС: По правилник, а първо по ЗМСМА, Бю-
джега се приема от ОбС, също ОбС определя политиките и приоритетите. По пра-
вилника всяка една комисия си разглежда Бюджета и водещата КЕУР, която из-
готвя общо предложение и становище по всички тези неща. 

Ив. Кесяков – Кмет на община Копривщица: Благодаря за отговора, значи 
сменяме позициите ние няма да предлагаме, Вие ще предлагате, а ние ще приема-
ме?! 

Б. Виларов – председател на ОбС: Не. Вие сте внесли Вашето предложение. 
Ив. Кесяков – Кмет на община Копривщица: И толкоз – ако приемате, при-

емате, ако не го приемате, не го приемате! 
Б. Виларов – председател ОбС: Не е така, нещо бъркате! Вие сте бил и пре-

ди това един мандат Кмет и два мандата съветник и знаете как е. Имаше едно 
предложение от г-н Козлеков. Искам да обърна внимание преди Бюджета, да се 
разгледат точките свързани с Бюджет 2013.  

Оформи се следния проект за дневен ред: 
 
1. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 
Относно: Отчет на изпълнението на общинския бюджет за 2012 г. 
2. Доклад от Л. Цеков ТСУ 
Относно: Стратегия за управление на общинските имоти. 
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3. Доклад от Г. Козлеков ТСУ 
Относно: Програма за управление на общински имоти. 
4. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 
Относно: Промяна на Наредба № 2. 
5. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 
Относно: Наемане адвокат на ОбС. 
6. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 
 Относно: Планово задание за ГСП.  
7. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 
Относно: Туристически данък – събираемост и изразходване. 
8. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 
Относно: План – сметката ТБО. 
9. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 
Относно: Бюджет на Община Копривщица за 2013 г. 
10.  Заявление от Ваня Здравкова Иванова 
Относно: Ремонт Маджарова улица. 
11.  Доклад от Л. Цеков ТСУ 
Относно: Продажба на ракиджийница чрез конкурс. 
12.  Доклад от Л. Цеков ТСУ 
Относно: Подкрепа възстановяването на хижа Богдан. 
13.  Доклад от Л. Цеков ТСУ 
Относно: Предоставяне на посетителски център Богдан на ОбС. 
14.  Доклад от Л. Цеков ТСУ 
Относно: Наем на част от имот (БТК, „НУРТС” ЕАД, МТЕЛ).  
15.  Доклад от Р. Скендерова КЕУР 
Относно: Комисия за проверка на ДМК. 
16.  Доклад от Ст. Косев 
Относно: Правилник за дейността на Звено за услуги в домашна среда. 
17.  Разни – Информация за Общото събрание на НСОРБ 
18.  Питания 
19.  Отговори на питания. 

 
Поради не постъпили други предложения г-н Б. Виларов – председател на 

ОБС, постави предложения дневен ред на гласуване. 
 
„за” – 10 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев, 

Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова,  Ст. Бучков,  Г. Козлеков, Ст. Драгийски; 
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„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се следния дневен ред: 

 
1. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 

Относно: Отчет на изпълнението на общинския бюджет за 2012 г. 
2. Доклад от Л. Цеков ТСУ 

Относно: Стратегия за управление на общинските имоти. 
3. Доклад от Г. Козлеков ТСУ 

Относно: Програма за управление на общински имоти. 
4. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 

Относно: Промяна на Наредба № 2. 
5. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 

Относно: Наемане адвокат на ОбС. 
6. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 

Относно: Планово задание за ГСП. 
7. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 

Относно: Туристически данък – събираемост и изразходване. 
8. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 

Относно: План – сметката ТБО. 
9. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 

Относно: Бюджет на Община Копривщица за 2013 г. 
10. Заявление от Ваня Здравкова Иванова 

Относно: Ремонт Маджарова улица. 
11. Доклад от Л. Цеков ТСУ 

Относно: Продажба на ракиджийницата чрез конкурс. 
12. Доклад от Л. Цеков ТСУ 

Относно: Подкрепа възстановяването на хижа Богдан. 
13. Доклад от Л. Цеков ТСУ 

Относно: Предоставяне на посетителски център Богдан на ОбС. 
14. Доклад от Л. Цеков ТСУ 

Относно: Наем на част от имот (БТК, „НУРТС” ЕАД и МТЕЛ).  
15. Доклад от Р. Скендерова КЕУР 

Относно: Комисия за проверка на ДМК. 
16. Доклад от Ст. Косев 

Относно: Правилник за дейността на Звено за услуги в домашна среда. 
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17. Разни – Информация за Общото събрание на НСОРБ. 
18. Питания. 
19. Отговори на питания. 
 

Г. Герданов - съветник: Аз ще гласувам за бюджета, но ще помоля, понеже 
съм член на КПРКИ, не знам г-н председателя, защо не взе отношение, ще помоля 
всички съветници, които са от мероприятията на общината и по-точно г-жа Ис. 
Шипева да не взима отношение и да не гласува, за да не бъде атакувана от 
КПРКИ. 

Ис. Шипева – съветник: Тук се касае за консолидиран отчет, не за мероп-
риятията на община Копривщица, когато се гласува само бюджета на музеите ес-
тествено не бих могла да взема отношение, това е моят коментар – до тук. 

Ст. Бучков – Председател на КПРКИ: Не съм запознат с никаква информа-
ция постъпила от КПРКИ. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Колеги искам само да Ви кажа, че преди 
два дена е пристигнало писмо от националната Комисия за предотвратяване и ус-
тановяване конфликт на интереси, с  което се иска да се предоставят от 2009 г. на-
сам, всички решения на ОбС и комисиите, които са свързани с ДМК и Бюджета на 
община Копривщица, именно заради такова искане за установяване дали има кон-
фликт на интереси. Що се касае до изказването на г-жа Шипева, само ще кажа, че 
Бюджета на ДМК е част от консолидирания бюджет на общината, така, че когато 
се приема бюджета на общината се приема и бюджета на ДМК. Това е въпрос на 
преценка на г-жа Шипева дали тя ще попълни декларация за конфликт на интере-
си по конкретен повод свързани с бюджета. 

Ис. Шипева – съветник: Призовавам всички колеги да попълнят декларация 
на конфликт на интереси, тези, които имат хотели – плащат туристически данък, 
той е вътре, колеги които са вземали решения свързани с мероприятия на община-
та по отношение на търгове и прочие и тогава ще бъдем изрядни.  

Б. Виларов – председател ОбС: Г-жо Шипева, ако сте си прочели закона, 
първо казвате туристическа такса – ние не гласуваме туристическата такса да се 
дава на хотелиерите и те да получават пари от това, знаете, че в закона изрично 
става дума, че трябва да има материален интерес. Въпрос на преценка е дали Вие 
ще си пуснете декларация или някой от другите съветници ще го направи. Преми-
наваме към дневния ред – първа точка – отчет на Бюджет 2012 г. 

 
Първа точка: Отчет на изпълнението на общинския бюджет за 2012 г. 
Ст. Бучков – секретар на КЕУР представи докладната на комисията. 
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Ис. Вълов – съветник: Аз ще гласувам против отчета, защото за мен Бю-
джета за 2012 г. не беше приет. 

М. Брайкова – ДДФСД: предложи да се направят корекции в сумите, които 
се прочетоха. 

След направените корекции г-н Б. Виларов – председател на ОбС подложи 
докладната с така направените промени на гласуване. 

„за” – 9 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Г. Герданов, Ив. Кривиралчев, Ст. Косев, 
Ис. Шипева – Пухова,  Ст. Бучков,  Г. Козлеков, Ст. Драгийски 

„против” – 1 - Ис. Вълов; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение № 207 
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 

5 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 9, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от ЗОБ, чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от ЗОД 
и Наредбата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ, Общински съвет – Копривщица 
Реши: 

 
1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2012 г. по приходната и разходна част, по фун-

кции и дейности, както следва: 
1.1  По прихода, в т. ч.:                                                                     -  3 110 629 лв. 

За делегирани от държавата дейности         -  1 191 362 лв. 
За местни дейности            -  1 919 267 лв. 

 
1.2. По разхода, в т. ч.:                    -  3 110 629 лв. 

За делегирани от държавата дейности               -  1 191 362  лв. 
За дофинансиране на делегирани от                                       -      235 469 лв. 
държавата дейности със собствени приходи             
                                                              
За местни дейности            -   1 683 798 лв. 

 
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2012 г., съгласно Приложение 1, както следва: 

2.1  По прихода, в т. ч.:                                                              -  2 804 869 лв. 
За делегирани от държавата дейности        -  1 200 917 лв. 
За местни дейности           -  1 603 952 лв. 
2.2 По разхода, в т. ч.:                                  -  2 804 869 лв. 
За делегирани от държавата дейности      -  1 200 917 лв. 
За дофинансиране на делегирани от                                        -     176 918 лв. 
държавата дейности със собствени приходи    
За местни дейности            -   1 427 034 лв. 

 
3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2012г., съгласно Приложение 2 
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4. Приема окончателния годишен план и отчета на поименния списък за капиталови разходи за 
2012 г., съгласно Приложение 3 

5. Приема окончателния годишен план и отчета на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 
г. съгласно Приложение 4 

 
Втора точка: Стратегия за управление на общинските имоти 
Б. Виларов – председател на ОбС обясни законовите изисквания за приема-

нето на Стратегията, както и това, че е пропуснато миналата година да се направи 
това. Той представи и Стратегията за управление на ОС. Предложи в табл. на стр.8 
да се коригира и имотите да станат общо 1300 имота. Също така, да се преструк-
турира таблицата, и по-надолу в текста да се следва логиката на таблицата. Както 
и в самото решение да се добавят като мотив: Изискването на ЗОС. Да се добави, 
т. 2 - Главните регистри публична и частно ОС, са неразделна част от стратегията 
и т. 3 – В срок от две седмици след влизане в сила на решението, регистрите да се 
качат на сайта на община Копривщица. 

Г. Герданов – съветник: Предлагам т. 4.5 – Проблемът свързан с климати-
чен пансион въобще да отпадне от текста: „На този етап е нецелесъобразна про-
дажбата на климатичен пансион.” Всеки, който говори за продажба на тази сграда 
ще бъде наказан от обществото. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Текста е, че продажбата е нецелесъоб-
разна в случая г-н Герданов предлага това въобще да отпадне. Предлагам следната 
редакция на текста: „Проблем представлява сградата на Климатичния пансион, 
която се използва за ученически пансион. Сградата е с голям прилежащ терен  и е 
разположени в централната част на града. Вследствие на частично използване 
сградата започва да се руши. В перспектива да се изготви проект за саниране и ос-
новен ремонт по Европейски програми”. 

Г. Герданов – съветник: В т. 4.6 Кмета или Зам.-кмет или секретаря да ка-
жете какво имате предвид? 

Ив. Кесяков – кмет: В предишния мандат бяхме заложили 10000,00 лв. за 
изготвяне на проект за саниране на сградата предоставена за здравни нужди. Това 
не се осъществи и сега отново го предлагаме. Нямаме намерения да правим нова 
сграда. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Г-н Косев имаше предложение, част от 
ЦДГ да се обособи за здравна служба, какво стана? 

Ст. Косев – съветник: Имаше такова предложение, но се оказа, че ХЕИ не 
разрешава в близост до ЦДГ. 

Н. Карагьозов – секретар на ОА: Да повторя, че това е един отворен доку-
мент в него има положителен и отрицателен аспект и на база на него се разработ-
ват годишните програми. 
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Поради непостъпили други предложения, г-н Б. Виларов постави на гласу-
ване предложението на комисията с така направените корекции. 

„за” – 10 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев, 
Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова,  Ст. Бучков,  Г. Козлеков, Ст. Драгийски; 

„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
  
 Прие се решение № 208. На основание чл. 8, ал. 8 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, 

т. 8 от ЗМСМА Общински съвет – Копривщица Общински съвет Копривщица ре-
ши: 

1. Приема СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С 
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА  ПЕРИОДА 2012 – 2015 г./приложение 1/. 

2. Главните регистри публична и частно ОС, са неразделна част от стратегията.  
3. В срок от две седмици след влизане в сила на решението, регистрите да се качат 

на сайта на община Копривщица. 
 

Точка три: Програма за управление на общински имоти 
Л. Цеков представи докладната на комисията. 
Б. Виларов – председател ОбС: Прогноза за очакваните приходи в таблица-

та е записано приходи от рекламна дейност, във връзка с това поискахме справка 
за рекламните площи и колко се плаща по наредбата на общината, но такава не е 
предоставена. Поставен е въпросът, че тази сума трябва да се завиши в бюджета, 
защото има предвидени в т. 6 – продажба на имоти общинска собственост 
700 000.00 лв. По проекта за бюджет сумата е около 230 000,00 лв. По предложе-
нието за промени е сравнително по-малко. От години залагаме кухи продажби. Та-
зи сума да е толкова колкото е бюджета. На стр. 4 в т. 2 имоти, които община 
Копривщица има намерение да продаде в първа точка да не се предвижда имота 
при военното поделение поиска г-н Цеков. Да се добави нова точа в тази таблица 
имоти стопанисвани и управлявани от ДМ, СОУ и ЦДГ предоставени на ОбС - по-
сетителки център „Богдан”. Точка V – да се добави т.1 – Придобиване на поземле-
ни имоти или части от имоти. Да е ясно кой какво стопанисва.  

Л. Цеков – съветник: Моето предложение беше имота пред поделението да 
отпадне, докато не се изяснят инвестиционните намерения на общината за Воен-
ното поделение, който ще си вземем – бившето поделение. Този имот е буферен 
пред поделението. 
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Ив. Кесяков – Кмет на община Копривщица: Много правилно звучи. Тези 
дни МС трябваше да вземе решение, но при така политическата обстановка не се 
знае какво ще стане. 

Б. Виларов – председател ОбС: Предлагам и в това решение да се добавят 
мотиви: изискванията на ЗОС и като т.2 В срок от две седмици след влизане в сила 
на решението да се качат на сайта на община Копривщица. 

Моля, който е съгласен с така направения проект за решение да гласува. 
„за” – 10 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев, 

Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова,  Ст. Бучков,  Г. Козлеков, Ст. Драгийски; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
  
Прие се решение № 209. 
Мотиви: Изисквания на ЗОС. 
На основание  чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 21 ал. 

1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет  реши: 
1. Приема Програмата за управление на общински имоти с направените поправки. 
2. В срок от две седмици след влизане в сила на решението, Програмата да се качи 

на сайта на община Копривщица.  
 

Точка четири: Промяна на Наредба № 2. 
Ст. Бучков представи докладната на комисията. 
Османи Родригес – ДДТСУ обясни, че тази такса се налага поради законо-

вите промени на ЗУТ. 
Поради не постъпили други предложения г-н Б. Виларов подложи предло-

жението на комисията с направените корекции на гласуване. 
 „за” – 8 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Ст. Косев, 

Ис. Шипева – Пухова,  Ст. Бучков,  Г. Козлеков; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 1 - Ст. Драгийски. 
Г. Герданов – отсъства от залата в момента на гласуването. 
 
Прие се решение № 210 
Мотиви: Промени в ЗТСУ. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 

реши: 
Променя Наредба № 2, Раздел VI – Такса технически услуги, като чл. 36 

става чл. 36, ал.1 и добавя ал. 2 – „Такса за издаване на удостоверение за търпи-
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мост на строеж, съгласно § 16, ал.(1) от ПР на ЗУТ или § 127, ал. (1) от 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за устройство на територията в размер на 1.00 лв/кв.м. РЗП, 
но минимум 100.00лв на обект”. 

 
Точка пет: Наемане адвокат на ОбС 
Ст. Бучков представи докладната на комисията. 
Б. Виларов – председател на ОбС, предложи т. 4 да отпадне и аргументира 

необходимостта от приемането на такова решение. 
Ис. Шипева – съветник: Винаги до сега такова решение е отлагано заради 

икономическата обстановка, а в тази ситуация в момента е наложително и може да 
се ползва този на община Копривщица. 

„за” – 6- Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев,  , Г. Герданов, 
Ст. Драгийски; 

„против” – 2 - Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова; 
„въздържал се” – 2 – Ст. Бучков,  Г. Козлеков. 
 
Прие се решение № 211 
Мотиви: 1) Задълбочаване на специализацията и усложняване на българс-

кото и европейското законодателство. 2) Непрекъснати промени в нормативните 
документи. 3) От години общинските съветници са поставяли въпроса, че Общин-
ския съвет се нуждае от юридически консултант. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинскп съвет Коприв-

щица РЕШИ: 
1. Избира за юридически консултант на Общински съвет Копривщица, адвокат 

Весела Цветанова Цонкова - Стоичкова от САК с личен адвокатски номер 
1500251910. 

2. Възлага на кмета на общината, в срок от две седмици да сключи договор за 
външна услуга за текущо правно обслужване и процесуално представителство с 
адвокат Весела Цветанова Цонкова - Стоичкова, за срок до края на мандата на 
Общински съвет Копривщица, мандат 2011 -2015 г. 

3. Определя месечно възнаграждение в размер на 500,00  лв. 
 
Точка шест: Планово задание за ГСП  
Ст. Бучков – съветник, представи докладната на комисията. 
Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Имаше едни дати да се променят. 

Беше предложено да бъде включен текст за пожаро-известяването и водоемите. 
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Там където става дума за проучвания да се добави проучвания за планиране бор-
бата с пожарите, поддържането на горски пътища и изясняване на собствеността 
им. Както и да се включи това, което е направено по проекта и да се включи необ-
ходимостта от още кули. Да се добави проучвания на горските пътища и необхо-
димостта от поддържане на същите и изясняване собствеността им. Да се планира 
борба с пожарите, да се включи това, което е направено като проект. Да се включи 
и необходимостта от други контролни кули. 

 
Поради не постъпили други предложения г-н Б. Виларов председател на 

ОбС подложи предложението с направените корекции на гласуване. 
„за” – 9- Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Г. Герданов, 

Ст. Драгийски, Г. Козлеков, Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 1 – Ст. Бучков. 
   
Прие се решение № 212 
Мотиви:  Съгласно чл. 8 от Наредбата за устройство на горите и земите от 

горския фонд и ловно стопанските райони в Република България и въз основа на 
решение на общински съвет № 208/27.10.2005 г. през 2013 година ще се извърши 
главна лесоустройствена ревизия на общинските гори - гр. Копривщица, област 
София. В заданието за изработване на горскостопански план на общинските гори 
на територията на дейност ТП ДГС „Пирдрп" е дадена кратка характеристика на 
площта на общинските гори. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Коп-
ривщица реши: 

Одобрява Планово задание за изработване на Горскостопански план на 
общинските гори, собственост на Община Копривщица, на територията на дей-
ност на ТП ДГС „Пирдоп", като към него се добави да се направят проучвания за 
планиране борбата с пожарите, поддържането на горски пътища и изясняване на 
собствеността им. (Приложение 1) 

 

Седма точка от дневния ред: Туристически данък – събираемост и 
изразходване. 

Ст. Бучков представи докладната на комисията.  
Б. Виларов – председател на ОбС мотивира предложението на комисията. 

Поради не постъпили други предложения се премина към гласуване на докладна-
та. 

„за” – 10 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев,  Г. Герданов, 
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Ст. Драгийски, Г. Козлеков, Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова, Ст. Бучков; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
   
Прие се решение № 213 
Мотиви: Поощряване развитието на туризма и изискванията на ЗТ. 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА ОбС реши: 
1. Да се изготви механизъм в законоустановените норми за събиране на ту-

ристическия данък и да се внесе за разглеждане в ОбС със специален акцент „лич-
ни гости”. 

2. Приходите от туристически данък да се изразходват за развитие на ту-
ризма в града и за туристическа реклама. 

 
Осма точка от дневния ред: План – сметката ТБО. 
Ст. Бучков представи докладната. 
Б. Виларов – председател на ОбС обясни необходимостта да се предвидят 

средства за рекултивиране на депото и сметоразделяне. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Уважаеми съветници, 

всички тук сте равни, като един от Вас е избран за председател да организира дей-
ността Ви. Има Правилник и всеки трябва да го спазва. Колкото време може Вие 
да се изказвате, толкова трябва де се изказва и той. Чухме сметката, подлага се на 
коментар и се гласува. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Проблемът и много сериозен. По този 
въпрос какво правим. Миналата година искахме анализ и нямаше. Как парите, ко-
ито събираме и харчим са с една трета повече от колкото до сега. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Община Копривщица 
дотира сметосъбиране, тъй като миналата година е събрана повече такса, тя е ос-
танала като преходен остатък и сега просто е представена сметката, без да се до-
тира. 

Л. Цеков – съветник: В тези пари предвидени ли са такива за закупуване на 
кофи? 

М. Брайкова: ДДФСД: Предвидили сме отделно, има предвидено и по до-
говора! 

Б. Виларов – председател на ОбС: Миналото лято имаше отговор, че фир-
мата е предоставила всички кофи по договора. 

Ис. Шипева – съветник: Нека сме малко по-оперативни и спазваме правил-
ника. 

 
Поради не постъпили други въпроси г-н Б. Виларов подложи докладната на 

гласуване.  
„за” – 9 - Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Г. Герданов, Ст. Драгийс-
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ки, Г. Козлеков, Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова, Ст. Бучков; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 1 –  Б. Виларов. 
 
Прие се решение № 214 
Мотиви: 
Изисквания на ЗМДТ. 
На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси Общински 

съвет - Копривщица: 
Утвърждава План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и 

сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане на сметище и от-
числения, поддържане на чистотата, почистване на терени /паркове, площади и 
улици за 2013 година, съгласно Приложение № 1. 

Колеги давам почивка. 
 
Обедна почивка от 12.00-13.15 ч. 
 
Девета точка - Бюджет на Община Копривщица за 2013 г. 
М. Брайкова – ДДФСД представи проекта на Бюджет 2013 г.  
Б. Виларов – председател на ОбС обясни, че е имало две заседания на 

КЕУР, във връзка с това е внесено писмо в ОА с предложения. Представи предло-
женията на комисията. Благодари на ОП за разбирането при разработване на бю-
джета. 

Г. Герданов – съветник: Искам да попитам в ДМ, ще стигнат ли средствата 
за работно облекло. 

Ис. Шипева- съветник: Това са средствата по една минимална заплата. 
Ст. Бучков – съветник: Има един проект за бюджет внесен от Кмета. Г-н 

Виларов Вие сте внесли и ни представяте един Бюджет изготвен от Вас, ние сега 
бюджета предложен от Кмета ли гледаме или Бюджета предложен от председателя 
на ОбС? Ние май бъркаме законодателната с изпълнителната власт. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Г-н Бучков нищо не бъркам. Ако искате 
справете се с нормативната уредба в нея много ясно е казано: Кметът след пуб-
лично обсъждане внася проекта за Бюджет, като комисиите разглеждат проекто – 
бюджет дават становище и се гласува. Всички тези неща са обсъждани на коми-
сии. Още на публичното обсъждане стана дума, че има разходи, които не са пред-
видени в бюджета. 

Ст. Бучков – съветник: Ние не можем да вменяваме на второстепенни раз-
поредители разходи 5000.00 лв. за това или онова. 
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Б. Виларов – председател на ОбС: Кой е казал, че не можем. ОбС решва и 
като вземем решение става. 

Ст. Косев – съветник: Ние приемаме рамката на бюджета, кметът си прави 
разпределението. Къде в бюджета да се пише в ЦДГ да се пише жаба-клапа. Не 
виждам само тоалетната хартия да е разписано. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Трябва да е ясно има или няма приорите-
ти и какви са тези приоритети. В проекта за бюджет има дофинансиране на средс-
тва в ЦДГ, затова искахме и КСС. 

К. Кутекова – гражданин (служител в ДМК): В ЗОБ чл.11, ал. 1, т. 4- „Про-
ектобюджетът на общината се съставя на основата на: предложенията на кмета на 
общината, на кметовете на районите и на кметствата, на кметските наместници, на 
ръководителите на бюджетните звена, на председателя на общинския съвет за 
дейността на общинския съвет“ – не и Вие да давате предложение за второстепе-
ните разпоредители. И още от бюджета на ДМК сте дали да се отделят 500 лева за 
клуб на интелектуалеца – кой е този клуб на интелектуалеца?  

Б. Виларов – педседател на ОбС: Хубаво цитирате нормативната уредба, но 
трябва и да сте наясно с нея. Това което казвате са дейности от КК на община 
Копривщица и са за финансиране от ДМК, освен ако смятате, че ДМК няма отно-
шение към КК. 

К. Кутекова – гражданин: Според ЗКН приходите от музейната дейност, 
трябва да се разходват пак за музейни дейности. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Да и тези неща са дейности по съхране-
ние на традиции. 

К. Петкова – счетоводител на ДМК: Като излязохте с предложението, за-
щото виждам, че това предложение е самолично за намаляване на ФРЗ. Ние сме 
предложили бюджет, който сме внесли на Кмета на общината. Тази година за пър-
ви път ни се предлага такава тотална и драстична промяна. И то не от Кмета, а от 
Председателя на ОбС, като аз също съм на мнението, че не може да ни вменявате 
разходи за които Вие няма да се подписвате и няма да носите отговорност. За 1500 
– за официални гости и кетъринг, като на това ще се подпишем ние с г-жа Шипева 
и Янко – домакинът на ДМК и в същото време ще подписваме разходи, които ня-
мат нищо общо с музейната дейност. Това което сте направили промяна Дебеля-
нова вечер е едно ежегодно честване -3000.00 лв и има кръгла годишнина за Г. 
Бенковски и тях сте намалили на 3000.00 лв. – може ли да съпоставите едно еже-
годно честване с една кръгла годишнина? Същото е за П. Каравелов – поемаме 
нещо минималдамно, това, което виждам просто се стряскам и не бих се подисала 
под такъв документ.  
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Б. Виларов – председател на ОбС: И аз се стряскам като виждам бюджета 
на ДМК.  

К. Петков – счетоводител: Тук има представители на счетоводството на 
първостепения разпоредител, нека кажат има ли нещо нередно, като ние си даваме 
отчета ежемесечно. С каква отговорност намалихте ФРЗ на местните дейности с 
една трета? Това са бройки гласувани от ОбС и приети. Не мисля, че злоупотребя-
ваме с това, като винаги сме имали икономия. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Тези хора от бюрото по труда какво пра-
вят? 

Ис. Шипева - съветник: С добронамереното желание на ОбС ние имахме 
допълнително бройки субсидирани от местни дейности и това създаде възможност 
да имаме тези приходи, защото така музеите оставят целедновно отворени. Ако се 
върнем в годините, които се почиваше на обяд, в почивните дни и в празничните 
дни какви са приходите и сега – резултатът и налице.  

Б. Виларов- председател на ОбС: Това, че ги е имало не означава, че вечно 
ще ги има. Това е въпрос на преценка. Нека не забравяме, че държавата дава брой-
ките на база стандарт. Тази година имате допълнителна бройка от държавата. Има 
един много сериозен мъртъв период и един много сериозен активен сезон. Да се 
наемат в силния сезон хора на граждански договори. Вие поискахте в началото да 
не наемаме адвокат заради криза, а сега искате да назначаваме хора на работа. На-
ли ще оптимизираме разходите. 

Ел. Желязкова – гражданин (служител в ДМК): Активен е сезонът по от-
ношение на туристите, но не и по отношение на работата. 

Д. Гугова – гражданин (служител в ДМК): Защо за П. Каравелов са толкова 
пари, защото там се работи, а за Г. Бенковски са малко, защото там не се работи. 

Ст. Бучков – съветник: Говорим за оптимизация, но при положение, че на-
шите заплати са намалени, а бюджета на ОбС. Такъв бюджет на ОбС не е имало 
никога. 

Б. Виларов- председател на ОбС: Трябва ли да Ви напомям, че имаме ре-
шение на ОбС за бюлетин, за адвокат и т.н., които не ги е имало до сега. 

В. Новакова – счетоводител ОП: Няма ли приоритет на общината да стане 
най-накрая безработицата, и тези места в ДМК да станат още 5 при тях, 10 при 
нас. За всички второстепенни разпоредители да се заложи това. 

Ушка Лудова – гражданин (служител в ДМК):: Искам да попитам 2000 лв. 
за командировъчни за какво са? Понеже говорихме за съседните общини. Предсе-
дателя на ОбС дойде лично да организира някакво честване на трети март, а Вие 
присъствахте ли на трети март в Копривщица. 
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Б. Виларов – председател на ОбС: Не съм присъствал тук, защото бях по-
канен и присъствах на националния празник организиран от НС и бях потвърдил 
там, а тук бях поканен на първи март в последния момент. 

Св. Мухова – гражданин (служител в ДМК): Ние от общината органиирах-
ме, не мога да разбера кой кого да кани – ние да каним нас си ли? 

Ст. Косев – съветник: Има внесен доклад от Кмета моля да бъде подложен 
на гласуване. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Има решение на ОбС за 24 000.00 за 
болницата, в този проект те са предвидено. 

П. Кунчева- председател на НЧ: Искам само да кажа, че в НЧ тече приема-
не и предаване и ще се поръча одит, моля да се заложат средства за това. 

М. Брайкова – ДДФСД: Одит от ДФИ е безплатен. 
К. Кутекова поиска думата, но и беше отказана. 
Г. Герданов – съветник: Какво мислите, ще отпуснете ли средства за 

„Кръшно хора“ за посещението им в г. Гота? Да се отпуснат пари за пускане на 
чешма в гробишния парк. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Ще трябва да се преразгледа КК, след 
приемане на Бюджет 2013 г. 

Г. Герданов – съветник: Дървеният материал за хижа Богдан ще се обра-
ботва при мен и ще е с 10 % намаление. 

П. Иванова – Директор ЦДГ: По Наредба трябва да има завишение с 8 % 
увеличение на заплатите.  

К. Чотова – гражданин: Да се предвиди актуализация на Правилника за от-
пускане финансова помощ на новородени. 

Ст.  Гарчев – Зам.-кмет: Процедурно ОбС гласува проектобюджета внесен 
от Кмета на община Копривщица. На базата са внесени предложения в ОА от ко-
мисията. Г-н Кесяков определи това като извиване на ръце. Да не правим детски 
работи. Да седнем и прегледаме пак бюджета. И във Вашите предложения има 
много смислени предложения, които заслужават да се преговорят. 

Л. Цеков – съветник: Като изслушах г-н Гарчев, доста резон има в неговото 
изказване. Да се обсъдят предложенията на ОбС. Да отпадне тази точка, да се ос-
мисли отново и другата седмица да го приемем. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Това се опитахме да направим и част от 
нещата се оправиха. До този момент не видях от ОА желание да се направи. 

Ис. Шипева – съветник: Искам да Ви подсетя и за една докладна за канди-
датстване по ОПАК, нека я разгледаме в т. разни. 

Ис. Вълов – съветник: Адмирации за Зам.-кмета. Ако има воля да се пре-
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разгледа Бюджета тогава. 
Г. Козлеков – съветник: Да са всички на тези консултации. 
Б. Виларов – председател на ОбС подложи предложението за разглеждане 

на точката за Бюзжет 2013 г. на друго заседание на гласуване. 
„за” – 6 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Г. Герданов, 

Ст. Драгийски; 
„против” – 3 - Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова, Ст. Бучков; 
„въздържал се” – 1 –  Г. Козлеков. 
 
Отлага се разглеждането на Бюджет за следваща сесия. 
 
По точка десет от дневния ред: Заявление от Ваня Здравкова Иванова 
Относно: Ремонт Маджарова улица 
Л. Цеков представи докладната на комисията. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам Ви следния проект за реше-

ние: Във връзка със Заявление на граждани живущи на Маджарова улица и на ос-
нования чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА общински съвет Копривщица реши: Да се 
предвиди да се направи ремонт на ул. Маджарова, като се включи в списъка с 
обектите за текущи ремонти. 

Поради непостъпили други предложения Б. Виларов подложи предложени-
ето на гласуване. 

„за” –10 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев,  Г. Герданов, 
Ст. Драгийски, Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова, Ст. Бучков, Г. Козлеков; 

„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
   
Прие се решение № 215 
Мотиви: Във връзка със Заявление на граждани живущи на Маджарова 

улица. 
На основания чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 

реши: 
Да се предвиди да се направи ремонт на ул. Маджарова, като се включи в 

списъка с обектите за текущи ремонти. 
 
По точка единадесета от дневния ред: Продажба на ракиджийницата 

чрез конкурс. 
Ис. Вълов – съветник: Аз предлагам да се даде на концесия. Аз съм против 

да се продава. 
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Л. Цеков – съветник: Никой няма да я вземе краткосрочно. Никой. 
Ст. Косев – съветник: Ние сме в положение да блокираме да има отново 

ракиджийница. На човек му е мило когато е негово. 
Л. Цеков – съветник: Няколко пъти съм я предлагал и на концесия и за 

продажба, но никой не я искаше. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Това е така. Ако няма инвеститор, няма 

защо да го взимаме това решение. Ние нямаме официална информация. Ако взе-
мем това решение трябва да платим за пазарна оценка. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Щом е внесено предло-
жението, значи има. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Да, но ние не сме уведомени за това. Да 
се внесе, за да сме наясно. Никакъв проблем няма ОбС да е наясно, за какво става 
дума. 

Г. Козлеков – съветник: Доколкото знам има хора, които са питали за там. 
Ние трябва да имаме ракиджийница. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Ние не знаем, че се е намерил. Нормално 
е като има заявени намерения, ОбС да е уведомен по съответния ред. 

Ис. Вълов – съветник: Не оставяйте общината без имоти. Престанете с тези 
продажби, защото не останаха имоти на общината. 

Л. Цеков – съветник: Ракиджийницата е нужна на града, а общината няма 
право на такъв вид дейност. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Има няколко предложение: 1. За про-
дажба; 2. За концесия; 3. Да се отложи, за да ни информират за заявените намере-
ния. 

Н. Карагьозов – секретар ОА: Протестирам така да поставяте въпроса. Каз-
вате едното предложение и го гласувате. 

Б. Виларов – председател на ОбС подложи на гласуване докладната на ко-
мисията. 

„за” –8 - Л. Цеков,  Ив. Кривиралчев, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ст. Ко-
сев, Ис. Шипева – Пухова, Ст. Бучков, Г. Козлеков; 

„против” – 1 - Ис. Вълов; 
„въздържал се” – 1 –  Б. Виларов. 
 
Прие се решение № 216 
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА ОбС реши: 

1. Общинския съвет дава съгласие да се извърши продажба на общински имот 
38558.2.350 с прилежащите му постройки, чрез конкурс с определена насоче-
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ност по реда на Глава осем от НРПУРОИ. 
2. Възлага на Кмета да извърши продажба на имот №38558.2.350, чрез конкурс с 

насоченост: за производство на спиртни напитки.  
3. Да се внесе в ОбС за одобрение лицензирана пазарна оценка на имота и конкур-

сната документация. 
4. Упълномощава Кмета на община Копривщица да извърши всички необходими 

законосъобразни действия за изпълнение на решението. 
 
По точка дванадесета от дневния ред: Подкрепа възстановяването на 

хижа Богдан. 
Л. Цеков представи докладната на комисията. 
Ст. Гарчев: Зам.-кмет внесе разяснения за намеренията на БТС, а именно 

общината да дари материал, а те да съберат средства и да се възстановят двете хи-
жи. 

Поради непостъпили други предложения г-н Б. Виларов подложи доклад-
ната на комисията на гласуване, като се добави т. 3 – Да се заложат средства в Бю-
джет 2013 за дървесината по спецификация представено от БТС. 

„за” –9 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Г. Герданов, 
Ст. Драгийски, Ст. Косев, Ст. Бучков, Г. Козлеков; 

„против” – 0; 
„въздържал се” – 0.   
Ис. Шипева – Пухова – отсъства от залата в момента на гласуването. 
 
Прие се решение № 217 
Мотиви: Хижите Богдан са едно атрактивно и интересно место, което от 

дълго време се руши. Голямото желание на нашите съграждани е те да се възста-
новят. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА ОбС реши: 
1. ОбС Копривщица подкрепя начинанието на БТС и община Копривщица за възс-

тановяване на хижи Богдан. 
2. Упълномощава Кмета да извърши законосъобразни действия за съдействие на 

проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация. 
3. Да се заложат средства в Бюджет 2013 за дървесината по спецификация предс-

тавено от БТС. 
 
По точка тринадесета от дневния ред: Предоставяне на посетителски 

център Богдан на ОбС. 
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Л. Цеков представи докладната на комисията. 
М. Паралеева предложи да се предоставят помещенията на докторите тъй 

като е по-удачно те да са там. При направените разисквани се установи, че за мо-
мента това предложение не може да стане. 

Поради непостъпили други предложения Б. Виларов подложи предложени-
ето на комисията на гласуване. 

„за” –6- Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Г. 
Козлеков; 

„против” – 0;  
„въздържал се” – 4 –  Ив. Кривиралчев,  Ст. Косев, Ст. Бучков, Ис. Шипева. 
 
Прие се решение № 218 
Мотиви: 

1) През последните 6 месеца, нееднократно Председателят на Общинския съвет, 
техническия сътрудник и ПК са били изправени пред невъзможността да си 
вършат работата, т.к. помещението, което се използва от Общинския съвет, в 
сградата на ОА е било заето от общинската администрация. 

2) ОА изпитва остра нужда от работни помещения, което води до невъзможност 
Общинския съвет да си изпълнява задълженията. 

3) В предоставеното в момента помещение за нуждите на Общинския съвет, липс-
ват нормални условия на работа. 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет – Копривщица 
реши: 
1. За нуждите на Общински съвет Копривщица се предоставя Посетителски цен-

тър „Богдан", УПИ парцел II – 764; кв.57 находящ се бул. „Хаджи И. Палавеев" 
№77. 

2. До приключване на проект „Помощ в дома” се предоставя едно от  помещения-
та за ползване от него.  

3. След предварително съгласуване с Председателя на Общинския съвет, общинс-
ката администрация може да ползва заседателните зали в Посетителски център 
без да се пречи ija дейността на Общинския съвет. 

 
По точка четиринадесета от дневния ред: Наем на част от имот от БТК 

и „НУРТС” ЕАД И МТЕЛ.  
Л. Цеков представи докладните по точката. Поради непостъпили други 

предложения г-н Б. Виларов представи докладните на гласуване. 
Поради непостъпили други предложения Б. Виларов ги подложи на гласу-
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ване. 
За Нуртис ЕАД: 

„за” –8- Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ст. Косев, 
Ст. Бучков, Ис. Шипева 

„против” – 0 -  
„въздържал се” – 0 –   
Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, - отсъстват от залата 
 
Прие се решение № 219 
Мотиви: Продължаване на договор за ползване на телевизионна кула. 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 14, ал. 7 от 

ЗОС и чл.16 от НРПУРОИ Общински съвет – Копривщица реши: 
Упълномощава Кмета на Община Копривщица да проведе процедура по 

реда на глава VIII от НРПУРОИ и сключи договор за наем със спечелилия, част от 
имот публична общинска собственост 38558.11.354 с АОС166/18.07.2005 г., пред-
ставляващ 21 м2 при следните условия: 
1. Срок - 5 години. 
2. Наемна цена - 500/петстотин/лева месечно,без ДДС 

 
За БТК: 
„за” –10- Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ст. 

Косев, Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Шипева; 
„против” – 0;  
„въздържал се” – 0.   
 
Прие се решение № 220 
Мотиви: 
Продължаване на договор за ползване на телевизионна кула. 
На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 14, ал. 7 от 

ЗОС и чл. 16 от НРПУРОИ Общински съвет – Копривщица реши: 
Упълномощава Кмета на Община Копривщица да проведе процедура по 

реда на глава VIII от НРПУРОИ и сключи договор за наем със спечелилия, част от 
имот публична общинска собственост 38558 .11.354 с АОС166/18.07.2005г., пред-
ставляващ 8 м2 при следните условия:        
1.  Срок - 5 години. 
2. Наемна цена - 220/двеста и двадесет/лева месечно, без ДДС. 
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За МТЕЛ: 
„за” –10- Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ст. 

Косев, Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Шипева. 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0.   
 
Прие се решение № 221 
Мотиви: Продължаване на договор за ползване имот за поставяне на съо-

ръжения на МТЕЛ. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 14, ал. 7 от 

ЗОС и чл. 16 от НРПУРОИ Общински съвет – Копривщица реши: 
Упълномощава Кмета на Община Копривщица да проведе процедура по 

реда на глава VIII от НРПУРОИ и сключи договор за наем със спечелилия, част от 
имот публична общинска собственост 38558 .2.452 с АОС 65/18.07.2005 г.., предс-
тавляващ 2 м2 при следните условия:  
1. Срок - 5 години. 
2. Наемна цена - 250/двеста и педесет/лева месечно, без ДДС. 

 
По точка петнадесета: Комисия за проверка на ДМК 
Ст. Бучков представи докладната на комисията. На основание чл. 21, ал. 1, 

т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Копривщица реши: 
І. Дирекция на Музеите – Копривщица да  внесе в ОбС Копривщица: 

1. Информация за последните 10 години за всички приходи и разходи на Дирек-
ция на музеите по аналитичност, включително и списък на фирмите изпълни-
тели; 

2. Щатно разписание и допълнително работещите лица по програми от БТ – за 
последните 10 години; 

3. Проект „Занаятчийска чаршия” и  входящия номер на подаване – за инфор-
мация и прозрачност; 

4. Информация за всички срещи на ръководството и Дирекция Музеи в Минис-
терство на културата във връзка с Ослекова и Гъркова къща. 

ІІ. Сформира комисия в състав: 
Председател: 
Членове: 

1. ............................................................................................................................. 
2. .............................................................................................................................. 
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която да анализира и обобщи информацията, предоставена от Дирекция на 
Музеите – гр. Копривщица  по т. І за приходите и разходите, щатно разписание, 
заетост на служители и работници и резултатите от цялостната дейност на Дирек-
цията за последните 10 години. 

Да изготви доклад за резултата от работата си, който да  предостави  на 
ОбС – Копривщица  и Кмета на Община Копривщица. 

Б. Виларов – председател: Предлагам комисията да е в състав от трима ду-
ши. 

К. Кутекова – служител в ДМК: Слушам, че става въпрос за десет години. 
Ние сме от 2007 г. сме на делегирана дейност, а относно щатното разписание се 
утвърждава от Кмета.  

Б. Виларов – председател на ОбС: Няма проблем, независимо дали е от ДМ 
или от ОА. Едно от правомощията на ОбС е да контролира дейността на ОА, във 
връзка с това е поискано щатното на всички второстепенни ръководители. 

К. Кутекова – служител в ДМК: Това само към общинско звено ДМ ли е? 
Това всичко до сега е отчетено едно към едно, ОА и ДМ представят информация и 
отчети. 

К. Стоименова – счетоводител на ДМК: Да се добави ОА и ДМ. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Имате ли някакви предложения по док-

ладната? Ако нямате аз предлагам за председател на комисията г-н Ис. Вълов. 
Ушка Лудова – гражданин (служител в ДМК): Може би трябва да гласувате 

дали ще я има тази комисия?! 
Б. Виларов- председтал на ОбС: Моля първо да искате думата! ОбС преце-

нява как да гласува. 
Г. Герданов – съветник: Предлагам председателя на ОбС да е член на коми-

сията. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Предлагам председателя на културната коми-

сия да си оглави тази комисия. 
Ст. Косев – съветник: Аз си давам отвод, тъй като ще гласувам против, 

смятам, че тази докладна не е на място – те се отчитат на общината постоянно. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Не е така. Има само финансови отчети не 

за дейността. 
Ст. Косев – съветник: Сега информация за всички срещи с МК, за коктей-

лите не искате ли да знаете? 
К. Стоименова – счетоводител ДМК: Това което говорите не е вярно – да-

ваме отчети и за дейността. 
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Б. Виларов – председател на ОбС: В ОбС има само финансови отчети.  
Ис. Шипева – съветник: Върнете се назад в годините да видите дали няма 

такъв отчет? 
Б. Виларов – председател на ОбС: Тази година къде е? Нямам спомен и 

преди това да е постъпвал. Нормално е да има програма, това да залегне в програ-
мата на общината и тя да се следи дали се изпълнява. 

Д. Гугова – служител в ДМК: Според мен е добре член да е някой, който е 
имал допир с дейността на ДМК – Л. Цеков като бивш Кмет е такъв. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Разпределяме членовете на комисиите да 
са равномерно има още една комисия, където ще предложим г-н Цеков и затова 
тук не го предлагаме. 

Г. Герданов – съветник: Ив. Кривиралчев 
Ив. Кривиралчев – съветник: Не може ли да изберем постоянна комисия и 

да стане практика на ОбС, защото така е малко целенасочено. 
Д. Гугова – служител ДМК: Нямаме нищо против информацията, но защо е 

само към ДМК. 
Б. Виларов –председател на ОбС: Нямаме информация, г-н Кмета не е вна-

сял информация от лятото насам по никое питане. Нямаме точка за промяна на 
правилника и не можем да променяме правилника. По правилник може да имаме 
временни комисии. 

Л. Цеков – съветник: Аз подържам Ив. Кривиралчев. Тъй като опря до ко-
мисии, аз съм го минал – на месец по три комисии – проверки. Да се направи една 
комисия – временна, като целта и е да приведе ДМК, ДСП, ОП да се запознае с 
тяхната дейност и извърши проверка по дейността. Не само на ДМК, да се включи 
и СОУ и др. и да се направи една обща картина. Проверката е висша степен на до-
верие. За мен трябва да се направи навсякъде проверка, да се дадат насоки за оп-
равяне на нередностите. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам проект за решение: Мотиви: 
тези които са в докладната, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА ОбС реши: 
Да се създаде времена комисия за проверка на ОА и второстепенните разпореди-
тели с бюджетни средства. 

Ис. Шипева – съветник: Тази комисия ще провери и Кмета, щом проверява 
ОА. 

Л. Цеков – съветник: Предния мандат и мен ме проверяваха. 
Ис. Шипева – съветник: Какво ти проверяваха – договорите. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Това е повече от нормално да има про-

верки. Минаваме към гласуване по така направеното предложение. 
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„за” – 5 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев,  
„против” – 3 - Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова,  Ст. Бучков;   
„въздържал се” – 2 - Г. Козлеков, Ст. Драгийски. 
 
Прие се Решение № 222 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС реши: 
Не се приема предложението да се създаде времена комисия за проверка на 

ОА и второстепенните разпоредители с бюджетни средства. 
 
По точка шестнадесета: Комисия по административни въпроси. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам комисията да се състои от 

трима души. 
Поради непостъпили други предложения г-н Б. Виларов постави предло-

жението на гласуване. 
„за” – 9 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев, 

Г. Козлеков, Ст. Драгийски, Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 1 - Ст. Бучков. 
   
Прие се Решение № 223: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС реши: 
Създава се „Комисия по административни и организационни въпроси” в 

състав от трима души. 
 
Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам за председател на комисията: 

Л. Цеков и за член – Ис. Вълов. 
Г. Козлеков – съветник: Предлагам Ис. Шипева. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагаш човек от администрацията да 

проверява? 
Г. Козлеков – съветник: Тя не е от ОА! 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Да, но когато трябва да се проверява из-

пълнението на решения касаещи ДМ?! 
Ис. Шипева- съветник: Давам си отвод и предлагам Ст. Драгийски. 
Поради непостъпили други предложения г-н Б. Виларов постави предло-

женията на гласуване. 
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„за” – 9 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев, 
Г. Козлеков, Ст. Драгийски, Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова; 

„против” – 1 -  Ст. Бучков; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение № 224 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС реши: 
Избира състав на „Комисия по административни и организационни въпро-

си”, както следва: 
Л. Цеков – Председател; 
Ис. Вълов – Член; 
Ст. Драгийски – Член. 
 
По точка шестнадесета: Разни. 
Г-жа Ис. Шипева – съветник, поиска да се гласува в т. Разни докладната за 

кандидатстване на общината по ОПАК. След продължилата дискусия г-н Б. Вила-
ров не прие да подложи на гласуване докладната, тъй като не е прието в дневния 
ред. 

Г-н Б. Виларов представи на съветниците Информация за Общото събрание 
на НСОРБ. 

Отговор на питания: Предоставени са на съветниците. 
Питания: Няма 
 
Поради изчерпване на дневния ред г-н Б. Виларов закри заседанието. 
 
Край: 17:45 часа. 
 
Протоколист: ……п…                  Председател на ОбС: ………п…… 

    
              /М. Тороманова/                                                  /Б. Виларов/ 


