
 
 

 
 

П Р О Т О К О Л    № 24 
 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:     Община Копривщица, 
           Голяма зала „Жив музей” 

ДАТА:          29.03.2013 год. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 14:10 h-17:45 h 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:      Мария Христова Тороманова 

 
 

 Днес 29.03.2013 година се проведе извънредно заседание на Общински съ-
вет - град Копривщица. 

На заседанието присъстваха общинските съветници: Б. Виларов, Л. Цеков,  
Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ст. Косев, Р. Скендерова, Ив. Кривиралчев  

Отсъства: Ис. Шипева – Пухова,  Ст. Бучков и Г. Козлеков по уважителни 
причини. 

Присъстват още г-н Ст. Гарчев – Зам.-кмет, Н. Карагьозов – секретар, М. 
Брайкова – гл. счетоводител, З. Карагьозова, М. Панчева и граждани. 

Г-н Б. Виларов представи проекта за дневен ред и предложи преди точка 
седем да се добави нова т. 7 – Доклад за поемане на дълг от фонд ФЛАГ; т. 8 – 
Доклад - Приемане на преференциална цена на дървата за огрев на СОУ „Л. Кара-
велов”, т. 9 - Създаване на временна комисия за проверка на администрацията и 
второстепенните разпоредители с бюджетни средства, т.10 – Искане за предоста-
вяне на информация за дейността на ДМ Копривщица, т. 11 - Информация за кан-
дидатстване на Националния събора за народно творчество за вписване в регистъ-
ра на ЮНЕСКО за най-добри практики за опазване на нематериалното културно 
наследство, т.12 – Обсъждане на официалната сесия за П. Каравелов. 

Поради не постъпили други предложения г-н Б. Виларов подложи предло-
жението за дневен ред на гласуване. 

„за” – 8 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ст. 
Косев,  Р. Скендерова, Ив. Кривиралчев; 

„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се следния дневен ред: 

1. Актуално финансово състояние на Община Копривщица;  



 
 

 
 

2.  Отговори на питания;  
3. Приемане на Бюджет 2013 г. - Докладна от КЕУР;  
4. Кандидатстване по ОПАК – Доклад вх. № 50/22.02.2013 г; Доклад вх. № 

66/22.03.2013 г. 
5. Върнато решение от кмета; Доклад вх. № 64/15.03.2013 г.  
6. Правилник за дейността на звеното към ДСП – „Помощ в дома”. 
7. Доклад за поемане на дълг от фонд ФЛАГ. 
8. Доклад - Приемане на преференциална цена на дървата за огрев на СОУ „Л. Ка-

равелов”. 
9. Създаване на временна комисия за проверка на администрацията и второсте-

пенните разпоредители с бюджетни средства. 
10. Искане за предоставяне на информация за дейността на ДМ Копривщица. 
11. Информация за кандидатстване на Националния събора за народно творчество 

за вписване в регистъра на ЮНЕСКО за най-добри практики за опазване на 
нематериалното културно наследство. 

12. Обсъждане на официалната сесия за П. Каравелов. 
13. Разни. 
 
По т. 1 от Дневния ред - Актуално финансово състояние на Община Коприв-
щица;  
 

Б. Виларов – председател на ОбС: Тази точка включена, за да разискваме 
актуалното състояние на общината, да се внесе информация от администрацията, 
защото на няколко пъти се споменава, че е лошо. Да се каже ясно, за какво става 
въпрос. 

Ст. Гарчев – Зам.-кмет: Нито съм поканен на сесията, нито ми е даден 
дневния ред. Вие може да си искате много работи, то тук не става така – поне една 
покана да има.  Аз съм дошъл тук на добра воля. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Материали са оставени на администра-
цията, както винаги това се прави.  Става въпрос да ни дадете информация за бло-
кирани сметки, разблокирани сметки и т.н. На предишната сесия, буквално след 
нея разбрахме, че е блокирана сметката на общината.  

М. Брайкова – ДДФСД: Това което имам аз като информация – да запори-
рани ни бяха сметките, възразихме върху запора, защото няма издаден изпълните-
лен лист срещу общината. Днес получихме информация, че на ДМ са запорирани 
сметките за „Ослекова къща”. Всяка година в началото на годината е трудно. В 



 
 

 
 

началото на годината няма приходи от гората, от данъците. Знаете, че нямаме и 
изравнителна субсидия – в резултат на санкции по САПАРД, до 2015 г. ще рабо-
тим без изравнителна субсидия. Няма как в началото на годината да сме добре. 
Стараем се. Тази година за първи път освен съобщенията за данъци са изготвени и 
съобщения за недоборите, но са малки сумите, иначе виждаме, че започват да ид-
ват пари, но са малки. 

Г. Герданов – съветник: Искам да попитам общината ли ще поеме като ан-
гажимент запора на ДМ? 

М. Брайкова – ДДФСД: Трябва да се направят стъпки за разсрочване на за-
дължението. Непосилно е за ДМ да даде парите на веднъж в този период в този 
размер, ако те не искат да се преговаря, просто спираме местната дейност и няма 
изобщо да получат пари. Тези пари не са включени в бюджета на ДМ. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Как и защо се стигна до тук? 
Л. Лудова – служител ДМ: Този проблем е от години. Вие кажете, нали Вие 

сте управата? 
Р. Пачева – служител ДМ: Ослекова къща е държавна собственост. 
Ис. Вълов – съветник: Защо се стигна до там? 
М. Брайков – ДДФСД: По-тежко е, че губим Ослекова къща. 
Р. Скендерова – съветник: Господин председател моля да се придържаме 

към дневния ред. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Независимо каква е собствеността на 

Ослекова къща, владеенето е от ДМ и приходите са в ДМ. 
Ел. Желязков – служител ДМ: Как се реши, че точно 50 000.00 лв. са изка-

рани от Ослекова къща, билетът е обиколен? 
Б. Виларов – председател на ОбС: Не знам, съдът е назначил съдебно-

техническа експертиза и така е установена сумата. 
К. Неделева – служител ДМ: Знаем каква е съдебната система в България, 

щом се стигна до там хора да си режат части от тялото. 
Р. Скендерова – съветник: Господин председател моля няма да слушаме 

мнението за общи въпроси, създайте организация. Тук е сесия. 
 
По т. 2. от Дневния ред - Отговори на питания;  
 

Б. Виларов – председател на ОбС: Имам един въпрос – защо от миналото 
лято до сега не е отговорено на нито едно питане на съветниците. 



 
 

 
 

Поради липса на отговор от страна на представителите на общинската ад-
министрация се премина към т. 3 от Дневния ред. 
 
По т. 3. от Дневния ред – Приемане на Бюджет 2013 г. - Докладна на КЕУР  
 

Р. Скендерова представи докладната на комисията. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Чухте предложенията за Бюджет 2013 с 

направените предложения. 
Ив. Лесков – гражданин: Госпожо Скендерова моля да повторите сумата за 

капиталови разходи. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Да има разлика с 1000,00 лв. от предло-

женото. 
Ст. Косев – съветник: Искам да попитам тези предложения съгласувани ли 

са с ОА? 
Ст. Гарчев – Зам.-кмет: Кметът е внесъл предложение и не го е оттеглил – 

това, което Вие правите той го оценява като извиване на ръце. 
Ст. Косев – съветник: Тук днес има две предложения това на Кмета и това 

на комисията. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Няма две, има едно предложение – това 

на Кмета и Докладна на КЕУР с предложения за промени. Г-н Гарчев може да ка-
же за разговорите, които са водени с кмета. 

Ст. Гарчев – Зам.-кмет: За Кмета това е извиване на ръце и той няма да го 
приеме. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Това е първия етап от разговорите. След 
решението на последната точка, да се проведат нови консултации с кмета, мина-
лия четвъртък разговаряхме с него и коментирахме предложенията на ОбС. След 
около 30 минути разговор Кмета каза, че е съгласен с предложените промени. На 
другия ден се каза – ще обсъждаме поотделно всяко едно предложение за промени 
и ще се пазарим. Някъде ще отстъпя аз, другаде те. Накрая отново се каза, няма да 
се съгласявам на промени. Намирам този тип поведение за крайно неконструкти-
вен. Има решения на ОбС от миналата година и началото на тази, които не са от-
разени, и предложения проект за Бюджет 2013 г. е в противоречие с тях. В това, 
което се предлага като промени са съобразени с взетите решения и с ангажимен-
тите поети от кмета за предоставяне на БТС на строителна дървесина по сорти-
мент, за възстановяване на хижи Богдан. Не може да гласуваме неща, които са в 
нарушение на решения на ОбС, освен ако не решим да ги отменим. Предвидени са 



 
 

 
 

и средства за закупуване на траурен автомобил. Ако нямате коментари да преми-
нем към гласуване.  

Ив. Лесков – гражданин: Исках да се изкажа, но всъщност май сте в проце-
дура на гласуване. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Да, в процедура на гласуване сме. Моля, 
който е съгласен с така предложената докладна за проекто бюджета с предложе-
ните промените да гласува. 

„за” – 7 -  Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. 
Скендерова, Ив. Кривиралчев;  

„против” – 0; 
„въздържал се” – 1 - Ст. Косев. 
 
 
Прие се решение №225 
 
Мотиви: 
1) Задължение на Общинския съвет да приеме годишен Бюджета на общи-

ната (ЗМСМА, ЗОБ); 
2) Изпълнение на приоритети определени с Решения на общинския съвет 

през 2012 и 2013 г. 
  

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 във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013г., ПМС № 1 от 09.01.13 г. и Наред-
бата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ, 
 

Общински съвет – Копривщица Реши: 
 

1. Приема бюджета на Община Копривщица за 2013 г. съгласно Приложение 1, 
както следва: 
 
1.1. По прихода в размер на 3 154 667 лв. 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 
1 259 227 лв. ., в т. ч.: 
 



 
 

 
 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 1 210 464 
лв.  

1.1.1.2. Имуществени данъци 2 000 лв. 
1.1.1.3 Преходен остатък от 2012 г. в размер на 46 763 лв., разпреде-

лен както следва: 
- 10 176 лв. – Общи държавни служби,  
- 14 389 лв. – Отбрана и сигурност; 
- 14 994 лв. – СОУ; 
-   4 275 лв.   – ЦДГ;   
-   2 404 лв. – Здравеопазване; 
-      250 лв. - Дирекция Музеи;  
-      270 лв. – Компенсации за безплатно пътуване 
-          5 лв. - По проект по програма Коменски на СОУ „Лю-

бен Каравелов”   
 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер 1 895 390лв., в т.ч.  
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 109 000 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 660 386 лв. 

В т. ч.: - продажби на нефинансови активи 
200 000 лв.  

  - от  Такса за битови отпадъци  - 118 000 лв.  
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 90 000 лв. 
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 64 300 

лв., 
В т.ч. за: 
- изграждане и основен ремонт на общински пътища 40 100 лв. 

1.1.2.6. Преходен остатък от 2012 г. в размер на 161 470 лв. 
1.1.2.7. Трансфери  - 52 266 лв. 
1.1.2.8. Погасяване на заеми -126 500 лв.  
1.1.2.9 Друго финансиране - 11 000 лв. 

 
1.2 По разходите в размер на 3 154 667 лв., разпределени по функции, групи, 

дейности и параграфи в т.ч.: 
   
1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на 1 259 227 лв. от 
тях: 



 
 

 
 

1.2.1.1. За функция Общи държавни служби 287 776 лв. 
1.2.1.2 За функция  Отбрана и сигурност  81 459 лв. 
1.2.1.3 За функция  Образование 535 124 лв.  

  В т. ч.  - За СОУ „Л. Каравелов”  405 809 лв. (Приложение 
6); 
 - За ЦДГ „Евлампия Векилова” 129315 лв. 

1.2.1.4. За функция  Здравеопазване 14 658 лв. 
1.2.1.5. За функция Социално осигуряване 270 лв. 
1.2.1.6. За функция  Култура 244 650 лв. 

В т. ч.  - Дирекця „Музеи” 213 295 лв. (Приложение 7); 
- НЧ „Х. Н. Палавеев” 31 355 лв.; 
- Резерв 95 290 лв. 

   
1.2.2. За местни дейности 1 700 748 лв., В т.ч.: 

1.2.2.1. За функция Общи държавни служби 334 760 лв.  
1.2.2.2. За функция  Образование 105 000 лв.  
1.2.2.3. За функция  Здравеопазване 800 лв. 
1.2.2.4. За функция Социално осигуряване 128 289 лв. 
1.2.2.5. За функция За функция Жилищно строителство 

362 423 лв. 
1.2.2.6. За функция  Култура 63 577 лв. 
1.2.2.7. За функция Икономически дейности и услуги 

680 899 лв. (Приложение 8). 
1.2.2.8. За функция разходи некласиф. в др.функции 25 000 лв. 

 
1.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с приходи от местни дей-

ности 194 642 лв. 
в т.ч.   
- функция Общи държавни служби 11 882 лв. 
- функция Образование 4 340 лв. 
- функция Култура  178 420лв. (Приложение 7) 

 
1.3. Приема поименния списък за капиталови разходи за 2013 г. в размер на 

375 933 лв., съгласно Приложение 2.  
 

1.4. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за: 



 
 

 
 

1.4.1. Членски внос 2 565 лв.  
1.4.2. Субсидии за читалище „Хаджи Ненчо Палавеев” в размер на 31 355  

лв. 
1.4.3. Други социални разходи по решение на Общински съвет - Коприв-

щица 15 000 лв. 
 
1.5. Приема следните лимити за разходи: 

1.5.1. Социално битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграж-
дения 

1.5.2. Представителни разходи в размер на 8 500 лв., в т. ч. ОА - 4 000 лв., 
ОС- 2 000 лв., ОП „Копривщица” 2 500 лв. 

1.5.3. Културен календар в размер на 28 000 лв. 
1.5.4. Други - работно облекло в размер една МРЗ- за работещите по трудо-

во правоотношение, а за държавните служители съгласно ЗДС. 
 

1.6. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 
разходи: 

- педагогически персонал – СОУ и ЦДГ 
и упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на 
лицата по т.1.6 и размера на средствата в рамките до 85 % от действи-
телните разходи и до размера на предоставените целеви средства. 
 

2. Определя числеността на персонала и средства за работни заплати в мес-
тни дейности, съгласно Приложение № 3 от настоящото Решение. 

 
3. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по об-

щинския бюджет по тримесечия. 
 
4. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинс-

кия бюджет да го разпределят по тримесечия и представят на първосте-
пенния разпоредител в 10-дневен срок.  

 
5. Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно 

Приложение 4. 
 
6. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: 



 
 

 
 

- Дирекция „Музеи” 
- СОУ „Любен Каравелов”, 
- ОП „Копривщица” 
прилагат системата на делегирани бюджети, която дава право на ди-
ректора: 

6.1. Да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства, в рамките на 
приетия бюджет (Приложения 6 и 7); 

6.2. Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета раз-
ходи. 

 
7. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по сис-

темата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепен-
ния разпоредител и Общинския съвет за направените през месеца вът-
решни компенсирани промени и получените трансфери от други бюдже-
ти. 

 
8. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат 

разплатени от бюджета за 2013 г. в размер на 159 471 лв. и просрочените 
вземания, които да бъдат събрани през 2012 г. в размер на 100 561 лв., 
съгласно Приложение 5. 
8.1. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 

местни дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 
2013 г. дава право на кмета на общината  да ползва заем от набира-
телната сметка на общината, като ежемесечно уведомява Общинския 
съвет; 

8.2. Дава съгласие временния недостиг на средства по извънбюджетни 
сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се 
покрива от временни безлихвени заеми от бюджетна и набирателна 
сметка на общината до възстановяването им от Управляващия орган 
и уведомява ежемесечно Общинския съвет. 

9. Възлага на кмета на общината: 
9.1. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и 

звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина; 
9.2. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера 

на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в 
съответствие с волята на дарителя, донора; 



 
 

 
 

9.3. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за 
вида, размера и причините за просрочените задължения и просрочени 
вземания и изпълнението на бюджета. 

 
10. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неот-

ложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със 
закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета: 
10.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 

разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без 
средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за 
делегираните от държавата дейности и уведомява ежемесечно Об-
щинския съвет; 

10.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една 
дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна 
група, без да изменя общия и размер в частта на местните дейности; 

10.3. След решение на Общинския съвет да кандидатства за средства по 
структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. 
източници за реализиране на целите на общината за изпълнение на 
Общинския план за развитие, като ежемесечно информира Общинс-
кия съвет; 

10.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източ-
ници за съфинансиране на общински програми и  проекти и уведомя-
ва ежемесечно Общинския съвет; 

10.5. След решение на Общинския съвет да разработва и възлага подго-
товката на общински програми и проекти за осигуряване на алтерна-
тивни източници на средства и уведомява ежемесечно Общинския 
съвет. 

 
По т. 4. От Дневния ред - Кандидатстване по ОПАК – Доклад вх. № 
50/22.02.2013 г.; Доклад вх. № 66/22.03.2013 г. 
 

Р. Скендерова – съветник представи докладната на комисията и новата 
докладна внесена от Кмета на община Копривщица, по същия въпрос 

Г. Герданов – съветник: Аз ще подкрепя докладната на г-н Кмета.  
М. Паралеева – главен специалист „Евроинтеграция”: Втората докладна е 

по следваща и моля да считате, че оттегляме първата докладна. 



 
 

 
 

Б. Виларов – председател на ОбС: Това не е написано, как я оттегляте? 
Имате ли пълномощия от Кмета? Дайте да ги видим? 

Г. Герданов – съветник: Аз ще подкрепя, но ще помоля да се запише във 
всички конкурсни комисии да участва общински съветник. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Имате предвид съветник от община Коп-
ривщица. 

Г. Герданов – съветник: Да. 
Ис. Вълов – съветник: Защо да е с община Челопеч, не можете да се спра-

вите сами ли? 
М. Паралеева – главен специалист „Евроинтеграция”: Веднага ще обясня, 

получихме предложение за сътрудничество от община Челопеч и винаги на съв-
местни проекти се гледа с по-добро око затова решихме, че е по-добър вариант. 

Л. Цеков – съветник: Аз също ще подкрепя втората докладна и подкрепата 
ми е във връзка с опита, който имам. Всички проекти с партньори се оценяват по-
добре. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Аз искам да обърна внимание на няколко 
неща. Първо срокът на проекта е девет месеца, едва ли преди края на лятото ще 
има сключени договори. Т.е. при положение, че проекта се финансира в края на 
лятото ще стартира и ще трае девет месеца. Общините са задължени по закон 3 
месеца преди началото на 2014 г. да имат приет Общински план за развитие 2014 – 
2020 г. В най-добрия случай ние ще имаме Общински план 6 месеца по-късно. До-
като нямаме приет такъв план общината не може да кандидатства по европейски 
проекти. Трето моля за извинение г-н Гарчев, може да не ме разбере, но мисля, че 
другите ще ме разберат: За мен е обидно, че община Копривщица ще бъде парт-
ньор в такъв проект на село Челопеч. Представяте ли си община Копривщица да е 
водещ партньор за клъстер за медодобив, ами то е смешно. Факт е, че се стимули-
ра партньорството между общини, но се стимулира партньорството между общини 
със социално-икономическа кохезия и сходни проблеми. Кое е общото между две-
те общини освен, че са в Средногорския район. Ще дойде някой да ни прави об-
щинския план за развитие без да разбира проблемите на общината. Затова аз ще се 
въздържа и няма да гласувам за това нещо. Не мога да подържам неща, които тук 
се премълчават, че понеже те ще могат да плащат затова да сме към тях. Извиня-
вам се, но и село Челопеч и село Антон, и другите села от района, колкото и добре 
да се управляват и да се инвестират там средства, никога няма да стигнат община 
Копривщица, колкото и зле да е управлявана. Защото Копривщица е част от гене-
тичния код на България, не може по такъв начин да се действа. Ние не можем да 



 
 

 
 

да се справим, защото не знам какво е било – ако това е вярно има нужда от избо-
ри за Кмет и нов ОбС. Независимо от това ще предложа промени в проекта за ре-
шение - да се добавена точка: Конкурсните документи да са одобрят от ОбС Коп-
ривщица. Да се подготви и програма за устойчиво развитие на община Копривщи-
ца. 

Р. Скендерова – съветник: Аз ще подкрепя докладната. Първата докладна 
криеше ли риск да се кандидатства по проекта? Втория въпрос е при споразумени-
ето за сътрудничество не крие ли конфликт на интереси. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Аз имам питане към г-жа Паралеева – 
Днес ми споменаха, че по програмата има нужда от съфинансиране, което ще го 
плаща община Челопеч. 

М. Паралеева – Гл. специалист ”Евроинтеграция”: Не няма съфинансиране, 
но както и по всички проекти общината трябва да има оборотни пари, за да фи-
нансира проекта и после те ще се възстановят от програмата. Когато ни се дава 
възможност до потърсим външно финансиране в лицето на едно добро партньорс-
тво не виждам какъв е проблемът за Вас. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Проблемът е много сериозен, но явно 
вие не го схващате.  

М. Паралеева – Гл. специалист ”Евроинтеграция”: Не мисля, че е потъпк-
ване на каквото и да е достойнство, когато участваш в партньорство с община, ко-
ято има опита и финансовите средства. 

Р. Скендерава – съветник: Благодаря за отговора. Оценявам много за пода-
дената ръка от община Челопеч и това, което те правят за нас и слагам многоточие 
от добро възпитание. 

М. Паралеева – Гл. специалист ”Евроинтеграция”: Мисля, че няма конф-
ликт на интереси за подписите на двамата кметове под това споразумение. 

Ст. Гарчев – Зам.-кмет: Внимателно Ви изслушах и мога да кажа г-н Вила-
ров, че говорите пълни глупости, по повод на това на това как щяло да се забави, 
как няма да стане и т.н. Това е докладна, Вие гласувате за или против без да гадае-
те, какво ще стане. Дали до края на годината ще стане или не. /Не ме прекъсвайте, 
аз не Ви прекъсвах./ Колко сте горди мога да Ви кажа, че имате право да се горде-
ете с дедите си, но аз мога да Ви кажа, че може да се срамувате от това, което в 
момента сте. Това, което ми говореха хората за работата на ОбС днес ми стана яс-
но, че е вярно. Тук става въпрос само за това, че ще се работи в сътрудничество 
само за това, че община Челопеч има капацитет да изпълни проекта финансово. Не 
става въпрос, че община Копривщица няма капацитет да го направи. Тук ще за-



 
 

 
 

почне да се работи, когато спрете да си говорите зад гърба, за това кой какво рабо-
ти. Общината няма капацитет, пък Вие сте най-големите капацитети. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Аз не казах, че общината няма капаци-
тет. 

Ст. Гарчев – Зам.-кмет: Как да не казахте – пет пъти казахте… 
Б. Виларов –председател на ОбС: Попитах г-жа Паралеева, за това, че об-

щина Челопеч има капацитет – това означава ли, че община Копривщица няма ка-
пацитет. Що се касае за сроковете готов съм да се обзаложа. 

Ц. Душкова – гражданин: Аз мисля, че това предложение е най-доброто, 
нашия град затъва и има нужда от помощ. 

Ст. Косев – съветник: Аз ще подкрепя докладната, но искам г-н председа-
тел да Ви направя забележка – няма нищо лошо да живееш на село и да живееш в 
град. Няма разлика между хора, които живеят на село и тези хора, които живеят в 
град. 

Б. Виларов- председател на ОбС: Няма такова нещо, недейте да преинача-
вате думите ми. Аз казах, че Копривщица е била и ще бъде част от генетичния код 
на България. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Господин Виларов, крайно време е коприв-
щенина да забрави това самовлюбване, че едва ли ние сме най-гениалните в райо-
на, защото не ни остана нищо.  

Ис. Вълов – съветник: Като забравим, че сме и копривщенци и да …. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Точно това каза госпожата, че ние не 

можем да се справим сами. 
М. Паралеева – Гл. специалист ”Евроинтеграция”: Може ли думата? 
Б. Виларов – председател на ОбС: Не не може, много дълго се обсъжда. 

Минаваме към гласуване. Г-жо Паралеева не съм ви дал думата. Който е съгласен 
с втората докладна предложена от Кмета с направените промени: т. 3 – във всички 
конкурсни комисии да присъства председателя на ОбС Копривщица; т. 4 - конкур-
сните документи предварително да бъдат съгласувани с ОбС и т. 5 – В рамките на 
проекта да се изготви и Стратегия за устойчиво развитие на туризма на Община 
Копривщица, моля да гласува. 

„за” – 7 -    Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендеро-
ва, Ив. Кривиралчев Ст. Косев; 

„против” – 1 - Б. Виларов; 
„въздържал се” – 0. 
 



 
 

 
 

 
Прие се решение № 226 

Мотиви: Община Челопеч (ВОДЕЩ  ПАРТНЬОР) съвместно с община 
Копривщица (ПАРТНЬОР) заявяват желанието си за подготовка на проект по 
Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), приоритетна ос I 
"Добро управление", подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство 
при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия 
BG051PO002/13/1.3-07. Цел на процедурата по подприоритет 1.3 е въвеждането на 
механизми  за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 59 и чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 
т. 2, т. 3 и т. 4а от ЗМСМА, както и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за финансово 
управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС): 

 ОбС РЕШИ: 
 
 

1. Общински съвет – Копривщица дава съгласие община Копривщица да  участва 
като партньор на община  Челопеч- /ВОДЕЩ  ПАРТНЬОР/ в процедура по Опе-
ративна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I  ”Добро уп-
равление”, Подприоритет 1.3.  „Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-
07. 

2. Общински съвет – Копривщица дава съгласие за сключване на Споразумение за 
сътрудничество с община Челопеч, за разработване и реализация на съвместен 
проект по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос 
I  ”Добро управление”, Подприоритет 1.3.  „Ефективна координация и парт-
ньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия 
BG051PO002/13/1.3-07  и одобрява предложения проект на Споразумение за 
сътрудничество. 

3. Общински съвет – Копривщица упълномощава Кмета на Общината  да подпише 
Споразумението за сътрудничество с ВОДЕЩ  ПАРТНЬОР – община  Челопеч. 

4. Конкурсните документи за провеждане на процедури по проекта трябва да се 
одобрят от ОбС – Копривщица. 



 
 

 
 

5. В конкурсните комисии за провеждане на процедури по проекта да участва Бо-
рислав Виларов, председател на ОбС Копривщица. 

6. Общински съвет – Копривщица упълномощава Кмета на Общината да предс-
тавлява Община Копривщица, като страна по Споразумението за сътрудничест-
во. 

7. Като част от проектното предложение да се предвиди изготвянето на Стратегия 
за устойчиво развитие на туризма в Копривщица. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Споразумение за сътрудничество. 
 

М. Паралеева – Гл. специалист ”Евроинтеграция”: Благодаря на общинските 
съветници. Дано община Копривщица да има повече предложения за партньорст-
ва. 

Б. Виларов- председател на ОбС: Ще Ви помоля да взимате думата след като 
Ви е дадена. 

М. Паралеева - Гл. специалист ”Евроинтеграция”: След като не ми я давате. 
 

По т. 5. от Дневния ред: Върнато решение от кмета - Доклад вх. № 
64/15.03.2013 г. 

  
Р. Скендерова – съветник представи докладната на Кмета за връщане на ре-

шението. 
Ст. Косев – съветник: Не трябва ли да го гледаме на комисия? 
Б. Виларов – председател на ОбС: Преди сме го гледали, защото преди го 

изискваше правилникът. След последните промени това не е задължително, могат 
да се гледат и на сесия. Това е едно решение за правилника на ОП. Честно казано, 
когато общината има юрист, на който се плаща, защо тези доклади не се консул-
тират с него. Най-малко щяхме да избегнем сериозни недоразумения.  

Р. Скендерова – съветник: Във връзка с тази докладна, по-скоро с това, че 
община Копривщица изпитва трудности. Искам да поздравя г-н Цеков, защото в 
неговия мандат той не изпитваше трудности с този екип, дори и да е изпитвал не 
го е писал на лист хартия. Г-н Цеков поздравявам Ви, общината по Ваше време се 
управляваше много добре, защото тогава нямаше такива трудности. 



 
 

 
 

Ив. Лесков – гражданин: Искам да репликирам г-жа Скендерова. Г-жо Скен-
дерова доброто управление на г-н Цеков е свързано с това община Копривщица 
девет години да изплаща санкции. Това ли е доброто управление според Вас? 

Р. Скендерова – съветник: Това, което Вие споделяте няма нищо общо с тази 
докладна. Финансовите задължения има всеки един мандат. 

Ив. Лесков – гражданин: Така ли трябва  да бъде? Г-н Цеков завари община-
та с 430 000,00 лева, а мандат 2011 беше приет с 565 000,00 лева /минус/. 

Л. Цеков – съветник: Понеже ме засегнаха през нашия мандат бяха реализи-
рани проекти за 5 656 000,00 лева и оставих одобрени проекти за 5 550 000,00 ле-
ва. През изминалия мандат сме оставили инвестиции за 10 милиона лева. Дано и 
занапред няма санкции. 

Ив. Лесков – гражданин: Ще има. Нито един проект няма разрешителни за 
присъединяване към мрежите на ЧЕЗ, ВИК и др.  

Л. Цеков – съветник: Хубаво Вие ще ги оправите. 
Ив. Лесков – гражданин: Не е така. След мен и потоп – така ли? Това не е 

защита на публичните интереси. 
Б. Виларов - председател на ОбС: Предлагам проект за решение: На основа-

ние чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА ОбС повторно приема върнатото решение № 
201/22.02.2013. Мотиви: Решение № 201 е законосъобразно в съответствие с чл. 
52, ал. 4 и чл. 55 от ЗОС. 

„за” – 7 -    Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендеро-
ва, Ив. Кривиралчев, Б. Виларов; 

„против” –1 – Ст. Косев; 
„въздържал се” – 0. 
 

Прие се решение № 227 
Мотиви: Решение № 201/22.02.2013 е законосъобразно в съответствие с чл. 

52 ал.4 и чл.55 от ЗОС. 
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА ОбС реши: 
Повторно приема върнатото решение № 201/22.02.2013. 
 
По т. 6. От Дневния ред: Правилник за дейността на звеното към ДСП – 

„Помощ в дома” 
 
Ст. Косев съветник – представи докладната на комисията. 



 
 

 
 

Р. Скендерова – съветник: Искам да попитам г-жа Крадлекова дали е участ-
вала в писането на правилника и виждала ли е правилника. 

В. Крадлекова – Ръководител ДСП: Не, не съм участвала. 
Б. Виларов – председател на ОбС : В чл. 2, ал. 6 да се добави „за срока на 

проекта”. 
Поради непостъпили други предложения г-н Виларов постави докладната на 

комисията с направеното допълнение на гласуване. 
„за” – 7 -    Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ив. Криви-

ралчев Б. Виларов, Ст. Косев; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 1 - Р. Скендерова. 
 

Прие се решение № 228 
Мотиви: Решение на ОбС № 87/21.06.2012 г. 
На основание чл. 21, ал. 2от ЗМСМА Общински съвет Копривщица реши: 

1. Приема правилник за дейността на Звено за услуги в домашна среда към  
Домашен социален патронаж- община Копривщица /общинска структура без 
самостоятелна правосубектност/ с който се уреждат взаимоотношенията му 
с ОА, структурата, числеността на звеното. 
 

2.  Възлага на Кмета на община Копривщица да предприеме всички последва-
щи действия за изпълнение решението на Общински съвет. 
 

По т. 7. от Дневния ред: Доклад за поемане на дълг от фонд ФЛАГ 
 

М. Паралеева – Гл. специалист „Евроинтеграция”, представи докладната на 
кмета. 

Поради непостъпили други предложения г-н Виларов постави докладната 
на кмета на гласуване. 

„за” – 8 - Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ив. Кривирал-
чев, Б. Виларов, Ст. Косев; 

„против” –0; 
„въздържал се” – 0 - Р. Скендерова. 
 

 
 



 
 

 
 

Прие се решение № 229 
Мотиви: Във връзка с реализацията на проект „Корекция и почистване на 

речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”, финансиран 
по Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/011 от дата 01.06.2011 г., сключен между 
Община Копривщица и Министерство на регионалното развитие и благоустройст-
вото,  Управляващ орган на Оперативна програма  „Регионално развитие” /ОПРР/,   

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.17 от Закона за общинския 
дълг и във връзка с чл. 13 от Закона за общинския дълг 
                                                                                                                                    

ОбС РЕШИ: 
1. Община Копривщица да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на мес-

тното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 
дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Корекция и почист-
ване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”, фи-
нансиран от Оперативна програма „ Регионално развитие”, приоритетна ос 4: 
„Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: ”Дребномащабни инвести-
ции”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/4.1-04/2010 „ Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратя-
ване на наводнения в 178 малки общини ”, съгласно политиката на Фонд ФЛАГ 
и Управляващата банка, при следните основни параметри: 
 Максимален размер на дълга –   697 754.95 лева (шестотин деветдесет и седем 

хиляди седемстотин петдесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки), в 
това число: 
т. А. мостово финансиране-645 488.66 лв. 
т. Б. собствен принос- 52 266.29 лв. 

 Валута на дълга – лева; 
 Вид на дълга – дългосрочен общински  дълг, поет с договор за общински за-

ем;  
 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 17 месеца, считано от датата на подписване на до-
говора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата по т. А:  



 
 

 
 

► чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъз-
мездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/011 от дата 
01.06.2011 г;  

- Източници за погасяване на главницата по т. Б:  
► от собствени  бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална над-
бавка от 4.715 %,  

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита по т. А: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Копривщица по Договор 

за безвъзмездна помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/011 от дата 01.06.2011 
г, сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройството,  
Управляващ орган на  Оперативна програма „ Регионално Развитие” 
/ОПРР/”, съгласно политиката на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от 
Закона за общинския дълг”, съгласно политиката на Фонд ФЛАГ и Управ-
ляващата банка; 

 Начин на обезпечение на кредита по т. Б: 
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от 

Закона за общинския дълг”, съгласно политиката на Фонд ФЛАГ и Управ-
ляващата банка. 
 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Копривщица да подготви иска-
нето за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Бул-
банк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да из-
върши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълне-
ние на решението по т. 1. 

 
По т. 8. от Дневния ред: Доклад - Приемане преференциална цена на 

дърва за огрев на СОУ „Л. Каравелов” 
 

Г. Герданов – съветник: Поканена ли е директорката на СОУ „Л. Караве-
лов”? 

Б. Виларов –председател на ОбС: Да, но тя каза, че ще пътува. 



 
 

 
 

Поради непостъпили други предложения г-н Виларов постави докладната 
на комисията на гласуване. 

З. Карагьозова – гл. Специалист Бюджет: Предвидени ли са тези средства в 
Бюджета на училището? 

Б. Виларов - председател на ОбС: В режим на гласуване сме. 
„за” – 7 -    Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ив. Криви-
ралчев, Б. Виларов, Ст. Косев; 
„против” –0; 
„въздържал се” – 1 - Р. Скендерова. 

 
Прие се решение № 230 

 
Мотиви: необходимост от дърва за отоплителен сезон 2013/2014 за СОУ 

„Л.Каравелов”.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 

реши: 
От временни складове на ОП да се предоставят 230 куб.м дърва за огрев на 

СОУ „Л. Каравелов” на преференциална цена от 21,60 лв. за пространствен кубик 
с ДДС. 

Г. Герданов – съветник: Аз гласувах заради децата, но искам да знам минал 
ли е котлонадзор? Там проблемът с котлето е сериозен. 

 
По т. 9. от Дневния ред: Създаване на временна комисия за проверка на 

администрацията и второстепенните разпоредители 
 

Б. Виларов – председател на ОбС: Става въпрос за следното нещо: мотиви: 
анализ на дейността на общинската администрация и второстепенните разпореди-
тели с бюджетни средства. 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. Втора точка: Избира комисия от 3 души, в състав от: 
Председател …. и членове … 

Г. Герданов – съветник: Предлагам за председател: Л. Цеков.За член: Ст. 
Драгийски, Б. Виларов 

Ив. Кривиралчев – съветник: Ст. Бучков  
Б. Виларов - председател на ОбС: Не е тук, може да откаже не може да го 

избираме. 



 
 

 
 

Ив. Кривиралчев – съветник: Ст. Косев, г-н Виларов няма да има време – 
той да си гледа генералните въпроси тук – Ст. Косев. 

Направиха се следните гласувания: 
 

За г-н Цеков – председател. 
„за” – 7;     
„против” –0; 
„въздържал се” – 1 – Л. Цеков.  
 
За г-н Виларов – член. 
„за” – 6; 
„против” –0; 
„въздържал се” – 2. 
  
За г-н Ст. Драгийски – член. 
„за” – 7  
„против” –0; 
„въздържал се” – 1.  
 
За г-н Ст. Косев – член 
„за” – 1;  
„против” –0; 
„въздържал се” – 7. 
  
След направените гласувания за членове на комисията г-н Виларов подло-

жи на гласуване целия проект на решение. 
„за” – 7 -    Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ив. Криви-
ралчев, Б. Виларов, Р. Скендерова; 
„против” –1 – Ст. Косев; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се решение № 231 
Мотиви: Анализ на дейността на общинската администрация и второсте-

пенните разпоредители с бюджетни средства. 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА ОбС реши: 



 
 

 
 

1. Създава се времена комисия за проверка на ОА и второстепенните раз-
поредители с бюджетни средства. 

2. Избира комисия от 3 души, в състав от: Председател Л. Цеков и членове 
Ст. Драгийски и Б. Виларов. 

 
По т. 10. От Дневния ред: Предоставяне на информация за дейността 

на ДМ Копривщица. 
 
Б. Виларов – председател на ОбС представи проект за решение: На основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС реши: 
 Дирекция на Музеите и Община Копривщица в срок от две седмици да  

внесат в ОбС Копривщица: 
1. Информация за последните 10 години за всички приходи и разходи на Дирекция 

на музеите по аналитичност, включително и списък на фирмите изпълнители на 
строителни дейности. 

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

3. Проект „Занаятчийска чаршия” и входящия номер на подаване. 
4. Информация за всички срещи на ръководството на общината и Дирекция Музеи 

в Министерство на културата във връзка с Ослекова и Гъркова къща. 
 

„за” – 7 -    Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ив. Криви-
ралчев, Б. Виларов, Р. Скендерова; 

„против” –0; 
„въздържал се” – 0.  
Ст. Косев – отсъства от залата. 
 
Прие се решение № 232 
На основание чл. 21, ал.1 т .23 от ЗМСМА ОбС реши: 

Дирекция на Музеите и Община Копривщица в срок от две седмици да  внесат в 
ОбС Копривщица: 
1. Информация за последните 10 години за всички приходи и разходи на Дирекция 

на музеите по аналитичност, включително и списък на фирмите изпълнители на 
строителни дейности; 

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

3. Проект „Занаятчийска чаршия” и  входящия номер на подаване. 



 
 

 
 

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

 
К. Стоименова – счетоводител ДМ: Абсурд е за един счетоводител да го 

направи за две седмици. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Няма проблем и за три седмици да го 

направите. 
К. Стоименова – счетоводител на ДМ: Това е невъзможно да се направи и 

за един месец. 
К. Мрънкова – ВИДД ДМ: Не виждам от Вас никакво желание за помощ, а 

само да ни пречите и това го вижда цяла Копривщица за съжаление. 
Ис. Вълов – съветник: Никой на никой не пречи, а се мъчим да въведем 

правила. 
К. Стоименова – счетоводител ДМ: Какви правила? Какво за Ослекова къ-

ща, Вие като общински съветници не знаете ли? 
Б. Виларов – председател на ОбС: За мен и за общинските съветници не е 

ясно защо не е изпълнявано решение на съда. Преминаваме към следваща точка. 
 
Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам т. 11 за тържествената сесия 

за Петко Каравелов да я обсъдим най-накрая. Предложението се приема. 
 
По т.12. от Дневния ред: Информация за кандидатстване на национал-

ния събора за вписване в регистъра за най-добри практики за опазванена не-
материалното културно наследство на ЮНЕСКО. 

 
Г-н Б. Виларов – председател на ОбС даде информация за кандидатстване 

на националния събор за регистъра за най-добри практики.  
Г-н Г. Герданов – съветник: Дали някой от нас се опита да направи контакт 

с М. Райков – временен премиер? 
 
По т. 13. От Дневния ред: Разни. 
Ив. Лесков – гражданин: Приветствам желанието и практиката, когато се 

влезе в режим на гласуване да не се допускат повече реплики, но въпреки всичко 
правилника за работа на ОбС трябва да се спазва, преди да се премине в режим на 
гласуване, трябва да се изслушат всички общински съветници, ОА и граждани, 
което се обявява. Аз не претендирам, че не можах да се изкажа за Бюджет 2013, 
защото съм убеден, че това ще се случи на следваща сесия. Виждам, че нещата в 
община Копривщица закъсват здраво. Ако така продължава работата на ОбС и не-
говия председател нещата да изглеждат добре. Не може на сесия на която ще се 



 
 

 
 

обсъжда бюджетът зам. Кметът да научава един ден преди сесията. Не може на 
сесия да се задава въпрос като точка към ДДФСД, той да научава въпросът на са-
мата сесия. Това са много сериозни въпроси. Това са неща, които трябва да се 
дискутират и да са крайни цифри. Взехте решение за контролна комисия с предсе-
дател, но посочихте кой срок, ако това включва и предишен мандат аз считам, че 
г-н Цеков не му е там мястото. Струва ми се, че общинския съвет се опитва да 
направи втори център на властта , това е опасно, това не е работещо и ще запуши 
работата в общината. Не знам друга община да приеме бюджет, който да е изцяло 
направен от ОбС. Това което беше гласувано днес е бюджет на общината, който е 
изцяло съставен от ОбС – това не е допустимо. Според Вас какво ще стане, ако 
Кметът не атакува Вашето решение. Общинския бюджет първо трябва да покаже 
тенденции по програмата за управление. Предложението свързано ли е с програ-
мата на Кмета. Този бюджет, който приехте коя програма ще представя на Кмета 
или на ОбС. Седнете на масата на разговорите.  

Б. Виларов – председател на ОбС: Относно лекцията на г-н Лесков, аз също 
не знам друга община, в която Кмета системно отсъства от работата на ОбС, друга 
община в която системно да не се изпълняват решения на ОбС, друга община в 
която ОбС да не гласува и приема приоритети. 

Ис. Вълов – съветник: Кой разреши паркинга да се използва за строителна 
площадка? 

 
По т.11. от Дневния ред: Обсъждане на официалната сесия за П. Кара-

велов. 
За т.11 г-н Б. Виларов предложи да се премине към закрита сесия. 
Поради не постъпили други предложения се премина към гласуване за 

преминаване на закрита сесия. 
„за” – 7 -    Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ив. Криви-

ралчев Б. Виларов Р. Скендерова;  
„против” – 0; 
„въздържал се” – 1 – Ст. Косев.  
 
М. Брайкова – ДДФСД : Да останат ДМ. 
Б. Виларов – председател на ОбС: То ще е закрито само за тържествената 

сесия. 
К. Неделева – служител ДМ: Нещо криете ли от нас? 
Св. Мухова – служител ДМ: Може да искат да ни изненадат. 
Б. Виларов – председател на ОбС, представи плана за тържествата посвете-

ни на П. Каравелов. 



 
 

 
 

Б. Виларов – председател: Райна Каблешкова предложи П. Каравелов да се 
обяви за почетен гражданин на Копривщица.  

Поради непостъпили други предложения г-н Виларов подложи предложе-
нието на Р. Каблешкова на гласуване. 

„за” – 8 -    Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ив. Криви-
ралчев Б. Виларов Р. Скендерова, Ст. Косев; 

„против” –0; 
„въздържал се” – 0.  
 
Прие се решение № 233 
Мотиви: На 5 април 2013 (петък) се навършват 170 години от рождението 

на големия български държавник Петко Каравелов. 

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА Общински съвет - град Коприв-
щица реши: 

Обявява големия български държавник и демократ Петко Каравелов за по-
четен гражданин на Копривщица. 

 
Б. Виларов – председател: Предлагам сесията да започне с химн на Бълга-

рия и на ЕС, след което отделните парламентарни групи да се изкажат с кратки 
слова. Ще дадем думата и на официалните гости – Цачева и Обл. Управител – 
кратки изказвания. Накрая ще завършим с химна на Копривщица – „Хубава си моя 
горо”. Има ли някой против. Предложи се да има само изказване на председателя 
и на Генчо Герданов. Всички са съгласни. 

Б. Виларов – председател: Предлагам с плакети и грамоти да се наградят 
хората, които са дали средства за барелефа и честванията. Също така на г-жа Ца-
чева, на проф. Близнашки, на Обл. Управител, на скулптура, на шефа на фирмата, 
изпълнител на инвестиционния проект за барелефа. Също на медийните партньори 
– БНТ, БНР и в-к Регион; на ген. Карамунчев и на проф. Р. Генов. Моля, който е 
съгласен да гласува: 

„за” – 8 -    Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ив. Криви-
ралчев Б. Виларов Р. Скендерова, Ст. Косев; 

„против” –0; 
„въздържал се” – 0.  
 
Прие се решение № 234 
Мотиви: Юбилейните чествания във връзка с 170 години от рождението и 

110 години от смъртта на държавника Петко Каравелов. 



 
 

 
 

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

Награждава с плакет и грамота: Цецка Цачева –Председател на ХХХХІ НС, 
Красимир Живков – Областен управител, проф. д-р Г. Близнашки, спонсорите на 
барелефа и честванията, медийните партньори, скулптура, управителя на фирмата 
изпълнител на инвестиционния проект, о.р. бригаден ген. Д. Карамунчев и проф. 
д-р Р. Генов. 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред г-н Б. Виларов закри заседанието. 
 
Край: 17:45 часа. 
 
Протоколист: …………                  Председател на ОбС: ……………… 

    
              /М. Тороманова/                                                  /Б. Виларов/ 


