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П Р О Т О К О Л № 60 

 

  
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:      Община Копривщица, 

           заседателната зала на ОбС 

ДАТА:          29.05.2015 год. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:   14:00h-19:40h 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:       Мария Христова Тороманова 

 
 Днес 29.05.2015 година се проведе редовно заседание на Общински съвет - 

град Копривщица. 
На заседанието присъстваха общинските съветници: И. Шипева - Пухова, Ге-

орги Козлеков, Л. Цеков, И. Кривиралчев, П. Литова, Ст. Бучков, П. Тороманова, 
Борислав Виларов 

Отсътват: Ст. Драгийски, Р. Скендерова и И. Вълов 
Присъстваха още граждани на община Копривщица и служители от ОА. 
Л. Цеков представи проекта за дневния ред. 
Б. Виларов – съветник: Предлагма да включим т.7 – Преразглеждане на реше-

ние № 469 / 19.12.2014год; и т.8 – Разглеждане на протокол, относно разпределе-
ние на мерите на право имащи животновъди. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков подложи проекта за дневен 
ред на гласуване. 

„за” - И. Шипева - Пухова, Георги Козлеков, Л. Цеков, И. Кривиралчев, П. 
Литова, Ст. Бучков, П. Тороманова, Борислав Виларов 

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

1. Разглеждане на Доклад от  КЕУР, относно одобряване и издаване на запис 
на заповед. 

2. Разглеждане на Доклад от  КЕУР, относно промяна програмата за управ-
ление на общинската собственост 2015год. 
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3. Разглеждане на Доклад от КЕУР, относно одобряване такси събор. 

4. Разглеждане на Доклад от  КЕУР, относно одобряване кандидатстване по 
проект „Независим живот”. 

5. Разглеждане на Доклад от  КЕУР, относно предоставяне на помещение по 
проект „Независим живот”. 

6. Разглеждане доклад от Г. Герданов вх.№ 123/25.05.2015год., относно оп-
ределяне представител на община Копривщица за участи в общата събра-
ние на акционерите на МБАЛ „Св. Анна” 

7. Преразглеждане на решение № 469 / 19.12.2014год 

8. Разглеждане на протокол, относно разпределение на мерите на право 
имащи животновъди. 

9. Питане 

10. Отговор на питания 

11. Разни. 
 
По т.1 от дневния ред - Разглеждане на Доклад от  КЕУР, относно одобря-

ване и издаване на запис на заповед. 
Л. Цеков представи докладната на комисията. 
М. Паралеева – гл. специалист „евроинтеграция”, представи кратко резюме на 

проекта и обърна внимание текста да се запази така както е по докладната на Кме-
та. 

Поради не постъпили други предложения, Л. Цеков, подложи проекта за ре-
шение на гласуване. 

„за” - И. Шипева - Пухова, Георги Козлеков, Л. Цеков, И. Кривиралчев, П. 
Литова, Ст. Бучков, П. Тороманова, Борислав Виларов 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение № 527 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
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местното самоуправление и местната администрация и на основание договор 
за отпускане на финансова помощ №23/313/00192 по мярка 313 „Насърчаване 
на туристическите дейности" за Проект „Развитие на интегриран селски ту-
ризъм и подобряване на туристическата инфраструктура в община Коприв-
щица - Изграждане на места за отдих и атракциони в местност „Свети Дими-
тър -1" и местност „Събора", сключен между Община Копривщица и ДФ 
„Земеделие" - Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 
София, бул. „Цар Борис III" №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентифи-
кационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния 
директор,Общинският съвет РЕШИ: 

1. Упълномощава Кмета на общината, Генчо Дойчев Герданов да под-
пише ЗАПИС НА ЗАПОВЕД, без протест и без разноски, платима на предявя-
ване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 21 
401,31 лв. (двадесет и една хиляди четиристотин и един лева и и тридесет и 
една стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС 
на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова по-
мощ №23/313/00192 по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" 
за Проект „Развитие на интегриран селски туризъм и подобряване на турис-
тическата инфраструктура в община Копривщица - Изграждане на места за 
отдих и атракциони в местност „Свети Димитър -1" и местност „Събора", 
сключен между Община Копривщица и ДФ „Земеделие" - Разплащателна 
агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Копривщица да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор №23/313/00192 и 
да ги представи пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция. 

По т.2 от дневния ред - Разглеждане на Доклад от  КЕУР, относно 
промяна програмата за управление на общинската собственост 2015год. 

Л. Цеков представи докладната на комисията. 
Поради не постъпили други предложения, Л. Цеков, подложи проекта за ре-

шение на гласуване. 
„за” – 8 - И. Шипева - Пухова, Георги Козлеков, Л. Цеков, И. Кривиралчев, П. 

Литова, Ст. Бучков, П. Тороманова, Борислав Виларов 
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„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение № 528 
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет - Копривщица реши: Дава 
съгласие поземлен имот с идентификатор 38558.10.396 по КККР на 
гр.Копривщица, стопанисван от общината по чл.19 от ЗСПЗЗ, собственост 
на община Копривщица да бъде включен в ПУРИОСОК точка Е: Имоти, 
върху които Община Копривщица има намерение да учреди вещно право 
на ползване, глава III. Опис на имотите, които общината има намерение 
да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като не-
парична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на 
ограничени вещни права или за предоставяне на концесия. 

Л. Цеков – председател на ОбС, прочита доклад на Кмета на община Коприв-
щица, относно определяне такса за отстъпено право на строеж, като предлага по-
ради спешността на въпроса да се гледа на сесия без да е гледано на комисия. 

Б. Виларов предложи следния проект за решение: На основание чл.21 ал.1 т.8 
и т.23 от ЗМСМА ОбС реши: 1. Приема направената оценка от лицензиран оцени-
тел за имот 38558.10.396; 2. Определя такса за отстъпено право на строеж за 522 
кв.м от имот 38558.10.396 от 200,00лв. 

Поради не постъпили други предложения, Л. Цеков, подложи проекта за ре-
шение предложен от Б. Виларов на гласуване. 

„за” – 8 - И. Шипева - Пухова, Георги Козлеков, Л. Цеков, И. Кривиралчев, П. 
Литова, Ст. Бучков, П. Тороманова, Борислав Виларов 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение № 529 
На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА ОбС реши: 1. Приема нап-

равената оценка от лицензиран оценител за имот 38558.10.396; 2. Определя 
такса за отстъпено право на строеж за 522 кв.м от имот 38558.10.396 от 
200,00лв. 

 
 
 
По т.3 от дневния ред - Разглеждане на Доклад от КЕУР, относно одобря-
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ване такси събор. 
Л. Цеков представи докладната на комисията. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Кмета е внесъл докладна и 

с тази докладна на комисията не може да елиминирате докладната на Кмета. Не 
мога да разбера каква е тази практика. 

Б. Виларов – съветник: Практиката си я създава ОбС, а не ОА. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Това е порочна практика. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Искам да попитам, когато е разглеждана док-

ладната от ОА, колко хора присъстваха? 
Ив. Кривиралчев – съветник: Никой. 
Л. Цеков – председател на ОбС: За какво говорим тогава?! Това е порочна 

практика също! 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Къде пише, че някой трябва 

да е тук? 
Б. Виларов – съветник: Защото ако не се разглеждат документите без да има 

някой от ОА да представи предложението на Кмета, няма да е такава ситуацията. 
Може би трябва да го върнем за следваща сесия? 

П. Литова – съветник: То не остава време, за кога ще ги връщаме?! 
Съветниците се обединиха около следния текст: 

Общински съвет - Копривщица на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА реши:  
При провеждането на ХІ-ти Национален събор на народното творчество – гр. 
Копривщица 7-9 август 2015 г. определя следните такси: 

I. Такси за видеокамери: 
1. Подвижни многокамерни телевизионни станции – По договорка от 

3000,00 до 10000,00 лева; без права за преизлъчване  
2. Права за преизлъчване 0.30 лева на преизлъчена минута срок до 5 

години. 
3. Видеокамери, модели: професионални видеокамери – 500,00 лв. 

/петстотин лева/ на ден; 
4. Любителски видеокамери /с изключение на участници в програмата 

на събора/ – 20,00лв на ден или 50,00лв за три дни. 
 

II. Такса ползване на общински терен за търговска дейност, както следва: 
1. Първа зона: от площад „Найден Геров” до площад „Петко Каравелов” 

и местността „Войводенец” – 6,00лв. на кв.м. на ден. 
2. Втора зона: от Кооперативен пазар до Тороманов мост  – 4,00лв. на 

кв.м. на ден. 



 6

3. Трета зона: от Тороманов мост до Палатков лагер и района на стади-
она – 3,00лв. на кв.м. на ден. 

4. Бира – скара – 4,00лв на кв.м. на ден. 
5. Забавни детски атракциони – 2,00лв на кв.м на ден.  

 
III. Такса „паркинг” - не важи за транспорта на участниците : 

1. За автомобили: 3,00 лв. /три лева/ на час и 10,00 лв. /десет лева/ на 
денонощие;  

2. за микробуси и автобуси: 5,00 лв. /пет лева/ на час и 20,00 лв. 
/двадесет лева/ на денонощие;  

IV. Такса „пропуск за зареждане на търговски обекти” от дистрибутори  – 
5,00 лв. /три лева/ на ден. 

 
Поради не постъпили други предложения, Л. Цеков, подложи проекта за ре-

шение на гласуване. 
„за” – 8 - И. Шипева - Пухова, Георги Козлеков, Л. Цеков, И. Кривиралчев, П. 

Литова, Ст. Бучков, П. Тороманова, Борислав Виларов 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение № 530 
Общински съвет - Копривщица на основание чл.21, ал.1 т.7 и т.23 от 

ЗМСМА реши:  
При провеждането на ХІ-ти Национален събор на народното творчество – гр. 
Копривщица 7-9 август 2015 г. определя следните такси: 

I. Такси за видеокамери: 
5. Подвижни многокамерни телевизионни станции – По договор-

ка от 3000,00 до 10000,00 лева; без права за преизлъчване  
6. Права за преизлъчване 0.30 лева на преизлъчена минута срок 

до 5 години. 
7. Видеокамери, модели: професионални видеокамери – 500,00 лв. 

/петстотин лева/ на ден; 
8. Любителски видеокамери /с изключение на участници в прог-

рамата на събора/ – 20,00лв на ден или 50,00лв за три дни. 
 

II. Такса ползване на общински терен за търговска дейност, както 
следва: 

6. Първа зона: от площад „Найден Геров” до площад „Петко Кара-
велов” и местността „Войводенец” – 6,00лв. на кв.м. на ден. 



 7

7. Втора зона: от Кооперативен пазар до Тороманов мост  – 4,00лв. 
на кв.м. на ден. 

8. Трета зона: от Тороманов мост до Палатков лагер и района на 
стадиона – 3,00лв. на кв.м. на ден. 

9. Бира – скара – 4,00лв на кв.м. на ден. 
10. Забавни детски атракциони – 2,00лв на кв.м на ден.  

 
 

III. Такса „паркинг”  - не важи за транспорта на участниците : 
3. За автомобили: 3,00 лв. /три лева/ на час и 10,00 лв. /десет лева/ 

на денонощие;  
4. за микробуси и автобуси: 5,00 лв. /пет лева/ на час и 20,00 лв. 

/двадесет лева/ на денонощие;  
IV. Такса „пропуск за зареждане на търговски обекти” от дистрибутори  

– 5,00 лв. /три лева/ на ден. 
 
Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Ако не гласувате такса пропуск и ми се въз-

ложи изпълнението на това решение, автомобилите ще се спират за трите дни на 
паркинга и няма да се пускат. Приемете - Такса пропуск за влизане на автомобили 
на гости на града – 5,00лв. 

Ис. Шипева – съветник: Предлагам за влизане в града на автомобил – 5,00лв. 
Поради не постъпили други предложения, Л. Цеков, подложи проекта за ре-

шение на гласуване. 
„за” – 6 - И. Шипева - Пухова, Георги Козлеков, Л. Цеков, И. Кривиралчев, П. 

Литова, П. Тороманова,  
„против” – 1- Борислав Виларов 
„въздържал се” – 1- Ст.Бучков 
Прие се решение № 531 
Общински съвет - Копривщица на основание чл.21, ал.1, т.7 и т. 23 от 

ЗМСМА реши:  
Добавя т. V към Решение 530 на ОбС – Копривщица - При провеждането 

на ХІ-ти Национален събор на народното творчество – гр. Копривщица 7-9 
август 2015 г. определя такса пропуск за влизане на автомобили на гости на 
града – 5,00лв. 
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По т.4 от дневния ред - разглеждане на Доклад от  КЕУР, относно одобря-
ване кандидатстване по проект „Независим живот”. 

 
Л. Цеков представи проект аз решение на комисията. 
Поради не постъпили други предложения, Л. Цеков, подложи проекта за ре-

шение на гласуване. 
„за” – 8 - И. Шипева - Пухова, Георги Козлеков, Л. Цеков, И. Кривиралчев, П. 

Литова, Ст. Бучков, П. Тороманова, Борислав Виларов 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение № 532 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , ОбС реши:  
1. Община Копривщица да изготви и подаде проектно предложение, 

съгласно изискванията, посочени в насоките за кандидатстване по процедура 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2-002 
„Независим живот" по Оперативна програма за развитие на човешките 
ресурси. 

2. Дава съгласие да се  създаде нов Център или подкрепи дейността на 
Звеното за услуги в домашна среда, създадено по процедура „Помощ в дома”, 
като се разшири дейносттта му и се предоставят почасово услуги за социално 
включване в общността или в домашна среда;  

3. Дава съгласие за поддържане на услуги за социално включване в 
общността или в домашна среда, за срок не по-малък от 6 месеца без 
прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с 
изключение на непредвидени обстоятелства. 

 

По т.5 от дневния ред - Разглеждане на Доклад от  КЕУР, относно пре-
доставяне на помещение по проект „Независим живот”. 

Л. Цеков представи проекта за решение. След продължилите разисквания се 
реши да се предостави помещението предложено от Кмета. 

Поради не постъпили други предложения, Л. Цеков, подложи проекта за ре-
шение на гласуване. 

„за” – 6 - Георги Козлеков, Л. Цеков, И. Кривиралчев, П. Литова, Ст. Бучков, 
П. Тороманова 
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„против” – 0 
„въздържал се” –1 – Б. Виларов 
И. Шипева – Пухова отсъства от залата в момента на гласуване. 
Прие се решение № 533 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА ОбС реши:  
1. Общински съвет - Копривщица дава съгласието си за предоставяне 

на помещението в административната сградата на община Копривщица, 
намиращо се на първия етаж /бивш фитнес център/ с АОС №36/12.09.1997 
година, за ползване от екипа на проект по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2-002 „Независим живот" по 
Оперативна програма за развитие на човешките ресурси за център за 
почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността. 

2. Помещението се предоставя за срока на изпълнение на проекта и 3 
години след това, считано от дата на одобряване на окончателния доклад по 
проекта. 

 

По т. 6  от дневния ред - Разглеждане доклад от Г. Герданов вх.№ 
123/25.05.2015год., относно определяне представител на община Копривщица 
за участие в общата събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Анна” 

Б. Виларов – съветник предложи, както винаги решението да е за упълномо-
щаване на Областния управител.  

Поради не постъпили други предложения, Л. Цеков, подложи проекта за ре-
шение на гласуване. 

„за” – 7 - Георги Козлеков, Л. Цеков, И. Кривиралчев, П. Литова, Ст. Бучков, 
П. Тороманова, Борислав Виларов 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
И. Шипева – Пухова- отстъва от залата 
Прие се решение № 534 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС Копривщица реши: 

Упълномощава Росица Иванова – Областен управител на Софийска об-
ласт, или упълномощено от нея със Заповед за заместване лице, да предс-
тавлява община Копривщица пред общото събрание на акционерите на 
УМБАЛ „Св. Анна” – София АД”. 
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По т. 7 от дневния ред - Преразглеждане на решение № 469 / 19.12.2014год. 
Б. Виларов – съветник, прочита Решение 469 от 2014год. На ОбС, както и 

следното писмо от ИАГ: 
 
„ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДАНОВ, 

През периода от 04.03.2015 г. до 06.03.2015 г. служители от Изпълнителна 
агенция по горите (ИАГ) извършиха проверка на територията на Община Коприв-
щица. В хода на проверката е установено извършване на сеч на иглолистни дърве-
та, представляващи гори, по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите (ЗГ), върху 
земеделска земя - пасище. Извършването на сеч е разрешено от Общинско предп-
риятие (ОП) Копривщица, чрез издаване на 4 бр. разрешителни за „почистване на 
дървесна и храстова растителност". За правно основание на разрешителните е по-
сочен чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ и решение № 469/19.12.2014 г. на Общински съвет 
(ОС) Копривщица. По едно от издадените разрешителни, касаещо договор № 
49/13.05.2014 г. и последващия анекс към него, в имот № 38558.10.280 са отчетени 
за добити от 04.02.2015 г. до 07.03.2015 г. около 1000 куб.м. 

В хода на проверката е установено, че в отдадени под наем пасища, по 
сключени договори с М« 48, 49, 50 и 51/13.05.2014 г. и анекси към тях между ОП 
Копривщица и земеделски производители (ЗП) е извършена сеч и през 2014 г. То-
ва е установено в периода 05-06.08.2014 г., по повод подадени жалби от жители на 
гр. Копривщица от комисия, за работата на която е съставени и подписан на 
05.08.2014 г. констативен протокол. 

До момента не е установено кой е извършил сечта през 2014 г., по какъв на-
чин и до къде са извършени извозът и транспортът на добитата от тези имоти дър-
весина, нейния вид и количество. 

Във връзка гореописаното и издадените 4 бр. разрешения за „почистване на 
дървесна и храстова растителност" от ОП Копривщица, и на основание дадените 
Ви правомощията с чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация (ЗМСМА) се обръщам към Вас с молба за отмяна (връщане за ново 
обсъждане) на решение № 469/19.12.2014 г. на ОС Копривщица. 

Във връзка с разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 
20 от Правилника за организацията и управлението на дейността на ОП Коприв-
щица, моля за отмяна на издадените от ОП Копривщица разрешителни за почист-
ване на дървесна и храстова растителност. 



 11 

Конкретните доводи за това са следните: 
1. В чл. 5, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи (3033) е разписа-

но, че „Когато върху ползването на земеделската земя са наложени ограничения 
по силата на закон, собственикът, съответно ползвателят, е длъжен да ги спазва." 

В тази връзка с чл. 2, ал.1 от ЗГ е дадено определение на гора, а с чл. 2, ал. 2 
от ЗГ е разписано, че всички площи притежаващи характеристиката на гора са 
горски територии. Във връзка с конкретния казус с чл. 2, ал. 3, т. 3 от ЗГ е регла-
ментирано, че разпоредбите на ЗГ не се прилагат за дървета от горскодървесни ви-
дове в земеделски територии, когато не притежават характеристиките на гора, по 
чл. 2, ал. 1 от ЗГ. 

2. Землището на гр. Копривщица попада в одобрената със заповед № РД- 
273/30.03.2012 г. на МОСВ защитена зона „Средна гора", с идентификационен код 
BG0002054. С точка 5.1 от същата заповед е въведена забрана за премахването на 
характеристики на ландшафта (единични и групи дървета) при ползването на зе-
меделските земи като такива. За въведената забрана РИОСВ София е информира-
ло ОП Копривщица ( вх. № ОП -110/01.08.2014 г.). 

Във връзка с гореописаното са и писма на ОП Копривщица (ОП-3-333 и ОП-
3- 334/24.06.2014 г.) подписани от В. Новакова - вр.и.д. директор на ОП Коприв-
щица, с които на Радослав Йовков е отказано издаването на разрешителни за сеч 
на дървета в земеделските имоти. Мотивите за отказа са, че има площи които от-
говарят на характеристиките на гора по смисъла на ЗГ, както и че се очаква стано-
вище от РИОСВ. 

С писмо на ОП Копривщица до ЗП Р. Йовков, изх. № ОП-149/19.08.2014 г., 
подписано от директора инж. Иван Лесков, се забранява добива и транспорта на 
дървесна растителност от наетите с Договор № 48/13.05.2014 г. и Договор № 
49/13.05.2014 г. и анексите към тях земеделски имоти. Разрешено е само почист-
ване на храстова растителност. Със същото писмо земеделският производител е 
уведомен, че носи отговорност при нарушаване на ЗОСИ и опазване на защитени-
те зони от екологична мрежа Натура 2000. 

3. Чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ регламентира, че разрешение за отсичане и изкоре-
няване на повече от 5 броя дървета се дава от началника на управление "Земеде-
лие" при общинската администрация. В тази връзка ОП Копривщица не е самосто-
ятелно структурно звено, отговарящо на чл. 15 от ЗМАМС и следователно не е 
част от общинската администрация, т.е. ОП Копривщица не следва да издава таки-
ва разрешителни. 
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4. С чл. 33 от ЗОСИ е въведена забрана за отсичане или изкореняване на 
дървета, които се намират на стръмни терени с наклон над 12 градуса, в ерозирани 
земи, във водосборните райони на язовири или край брегове на реки и дерета, къ-
дето тези дървета служат за противоерозионни или водорегулиращи цели. Във 
връзка с това не може на всеки заявител да се издава разрешение, а следва да се 
извършва оглед и преценка съгласно въведените забрани. 

Установяването на тези обстоятелства предполага извършване на оглед на 
имота и преценка относно наличието, респ. липсата на тези обстоятелства, каквато 
в случая не е извършена. При извършената теренна проверка в изсечените части на 
имот № 38558.10.280 е установен наклон над 12 градуса, което е установено и при 
проведената инвентаризация през 2013/2014 г. 

5. Съгласно чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
селскостопанското имущество (ППЗОСИ) в разрешението по чл. 32, ал. 2 и ал.З от 
ЗОСИ се вписва обемът и видът на дървесината, поради което разрешение или от-
каз следва да се издаде след установяване на конкретните дървета, чието изсичане 
или изкореняване се иска. Такива реквизити в издадените разрешителни от ОП 
Копривщица не фигурират. 

6. С решение на ОС Копривщица № 36/14.02.2012 г. на ОП Копривщица се 
предоставят за „управление" общински поземлен фонд в размер на 27 097,525 дка, 
като в действащия Правилник за организацията и управлението на дейността на 
ОП Копривщица липсват функции или дейности, свързани с общинския поземлен 
фонд. 

Разрешителните са издадени от зам. директора на ОП Копривщица, като за-
дължението за издаването на разрешителното е делегирано от ОС Копривщица 
само на директора. В тази връзка с чл. 18 от Правилника за организацията и уп-
равлението на дейността на ОП Копривщица е предвидено, че „договори или до-
кументи, подписани еднолично от директора на ОП Копривщица, извън обема на 
неговите правомощия по силата на този правилник и наредбата за управление на 
горските територии и длъжностна характеристика, без изрично пълномощно или 
заповед на Кмета на общината са недействителни". 

7. Считаме, че взетото решение от ОС Копривщица е нецелесъобразно и 
ощетява Общината, поради факта, че определената с него цена за 1 куб.м дървеси-
на от тези имоти, за отделните асортименти, е до 6 пъти по - ниска от пазарната й 
стойност. 



 13 

8. Разрешителните са издадени без дата на издаване, не са заведени в дело-
водната система на ОП Копривщица, а впоследствие, след като голяма част от 
дървесината е отсечена и извозена, на същите разрешителни е поставена дата 
06.03.2015 г. и те са заведени в деловодната система; 

Ръководството на ИАГ се надява, чрез използване на дадените Ви законови 
правомощия да се преустанови нанасянето на щети върху защитена зона от Натура 
2000 и изсичането на гората. Считаме, че със съвместни усилия ще се постигне 
максимално ефективно прилагане на нормативната уредба с полза за всички стра-
ни, ангажирани с ползването, стопанисването и опазването на земите и горите на 
територията на Община Копривщица. 

Моля своевременно да информирате ИАГ за предприетите от Вас действия.” 
Ис. Шипева – съветник: Това писмо е постигнало в общината и ние не го зна-

ем?! Кога е пристигнало? 
Б. Виларов – съветник: Няма представа кога е дошло, трябва да е някъде око-

ло 20 април. 
М. Ватахов – гражданин: Вие сте запознати още преди една година, когато 

имаше протокол, защо сте взели това решение? 
Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Казах Ви да прочетете протокола, но Вие… 
Г. Герданов – Кмет излиза за да предостави писмото от пощата на ОА. 
П. Тороманова – съветник: Разрешение беше дадено само за един човек – аз 

си пусках молба, но ми беше отказано. 
М. Ватахов – гражданин: И аз имам писмен отговор за отказ. 
Б. Виларов – съветник: Моето предложение е следното: първо да отменим 

въпросното решение, второ решението с което го отменяме да влезе в сила от при-
емането ме, т.е. от днес, трето ако има такава растителност, която е добита да бъде 
на друга цена /става въпрос към днешна дата има изсечено и не е изнесено/, чет-
върто тази преписка да се прати в прокуратурата. 

Т. Малинов – зам. директор на ОП „Копривщица” представи становището на 
Директора на ОП „Копривщица” по писмото на ИАГ. 

Ис. Шипева – съветник: Цялото упражнение с това предприятие е, че реално 
има назначени двама секачи – работници. 

След продължилите разисквания г-н Б. Виларов предложи следния проект за 
решение: На основание чл.21, ал.1 т.23 и чл.45 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Копривщица Реши:  

1. Отменя решение № 469/19.12.2014год. 
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2. Изисква да му се предостави доклад за изсечената храстова и дървесна рас-
тителност от ОПФ на основание решение 469/19.12.2014год. и постъпилите 
средства от нея в Бюджета на община Копривщица. 

3. Упълномощава председателя на ОбС да внесе писмото от ИАГ в районна 
прокуратура с оглед установяване на посочените в него нарушения. 

4. Решението влиза в сила от датата на приемането му. 
Поради не постъпили други предложения, Л. Цеков, подложи проекта за ре-

шение на гласуване. 
„за” – 8 - Георги Козлеков, Л. Цеков, И. Кривиралчев, П. Литова, Ст. Бучков, 

П. Тороманова, Борислав Виларов, И. Шипева – Пухова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение № 535 
На основание чл.21, ал.1 т.23 и чл.45 от ЗМСМА, Общински съвет – Коп-

ривщица Реши: 
5. Отменя решение № 469/19.12.2014год. 
6. Изисква да му се предостави доклад за изсечената храстова и дървесна 

растителност от ОПФ на основание решение 469/19.12.2014год. и постъ-
пилите средства от нея в Бюджета на община Копривщица. 

7. Упълномощава председателя на ОбС да внесе писмото от ИАГ в район-
на прокуратура с оглед установяване на посочените в него нарушения. 

8. Решението влиза в сила от датата на приемането му. 
 
По т.8 от дневния ред - Разглеждане на протокол, относно разпределение 

на мерите на право имащи животновъди. 
При направените разисквания, не стигна до приемане на решение, но бяха за-

дадени следните въпроси: 
Б. Виларов – съветник: Какъв е към днешна дата проблемът? 
П. Тороманова обърна внимание, че има имот който е ползван до сега е отнет, 

не е даден на никой, а е даден друг, който е далеч от фермата, зададе въпрос защо 
не е даден на животновъди в близките ферми. 
По т. Питания – няма такива 

По т.Отговор на питания – няма такива 
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По т.Разни – няма такива 
След приключване на дневния ред заседанието беше закрито от Л. Цеков – 

председател на ОбС. 
Край: 19:40 часа. 
 
 
 
Протоколист:………………….  Председател на …………………………. 
  /М. Тороманова/       /Б. Виларов/ 


