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П Р О Т О К О Л № 61 
 
  
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:      Община Копривщица, 
           заседателната зала на ОбС 
ДАТА:          26.06.2015 год. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:   16:00h-21:40h 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:       Мария Христова Тороманова 
 
 Днес 26.06.2015 година се проведе редовно заседание на Общински съвет - 

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

Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, Ст. Бучков, П. Тороманова, Б. Виларов, Ст. Дра-
гийски, Р. Скендерова и Ис. Вълов 

Закъснял – Р. Скендерова 
Отсъства: Ив. Кривиралчев 
 
Присъстваха още граждани на община Копривщица и служители от ОА. 
Л. Цеков представи проекта за дневен ред. 
Ис. Вълов – съветник: Предлагам т.6 да стане т.1, защото имам ангажимент.  
Ис. Шипева – съветник: По всички точки ли има поисканите от комисията до-

пълнителни материали за да ги гледаме? 
Л. Цеков – председател на ОбС: Във връзка с т.6 сме написали писмо на Кмета 

и до сега няма отговор, но преди малко дойде Ст. Главчев и каза, че има депозира-
но писмо в общината за изместени граници за единия от въпросните имоти.  

П. Литова – съветник: За другия имот има преписка в прокуратурата. 
Ис. Вълов – съветник: Това са имотите за които е пуснала жената ли? 
Л. Цеков – председател на ОбС: Да. На сляпо ли да взимаме решение? 
Ч. Косев – гражданин: Значи няма да го гледате! 
Ис. Шипева – съветник: Предлагам, ако гледаме т.6 да е т.3, като първо се 

гледат точките по които имаме гости и които ще пътуват. Ненормално е да разкар-
ваме хората, ще стои Искрен до пета точка.  

Ис. Вълов – съветник: Той Искрен не е човек. 
П. Литова – съветник: Поддържам мнението на г-жа Шипева. 
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Л. Цеков подложи на гласуване предложения в поканата дневен ред. 
„за”  - 7 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, Ст. Бучков, 

П. Тороманова, Ст. Драгийски,  
„против” – 1- Ис. Вълов 
„въздържал се” – 1 – Б. Виларов 
Прие се следния дневен ред: 
1. Разглеждане на докладна от КЕУР, относно стратегически документи за 

община Копривщица - Общински план за развитие, Правила и методики за мони-
торинг и контрол на политиките в община Копривщица и Стратегия за развитие на 
туризма в община Копривщица. 

2. Разглеждане на докладна от КЕУР, относно инвестиционно намерение за 
ски писта. 

3. Разглеждане на докладна от КЕУР, относно транспортна схема на община 
Копривщица. 

4. Разглеждане на докладна от КТСУ, относно приемане на Наредба за при-
нудително премахване на незаконни строежи 

5. Разглеждане на докладна от КТСУ, относно предоставяне на Гъркова 
къща 

6. Разглеждане на докладна от КТСУ, относно одобрение за промяна пред-
назначението на земеделски имоти. 

7. Разглеждане на докладна от КЕУР, относно отпускане на социална по-
мощ от ОбС.  

8. Разглеждане на докладна от КЕУР, относно отдаване под наем на общин-
ски имоти. 

9. Разглеждане на докладна от КЕУР, относно продажба на общински имо-
ти. 

10. Питане 
11. Отговор на питания 
12. Разни. 
 
По първа точка от дневния ред - Разглеждане на докладна от КЕУР, от-

носно стратегически документи за община Копривщица - Общински план за 
развитие, Правила и методики за мониторинг и контрол на политиките в об-
щина Копривщица и Стратегия за развитие на туризма в община Копривщи-
ца. 
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Ис. Шипева – съветник: Съжалявам, че тези хора ги няма. Това, което се 
предлага е с козметични промени, а стратегията за туризъм изобщо не е пипната. 
За съжаление тези хора не разбраха, че става дума за Копривщица. 

Б. Виларов- съветник: Вече обсъждахме тези въпроси и въпреки, че дадохме 
нашите забележки, всъщност не може да се говори за преработка. Предлагам про-
екта за решение да е в смисъл Кмета да внесе преработени документи.  

Ч. Косев – гражданин: Аз съм вбесен от това, което се представя. Те не са 
направили нищо. Връща програмата за преработка, като в нея се отбележат всички 
съществени забележки, които бяха направени от общинските съветници.  

Ис. Шипева – съветник: Може да не е с решение, а да е с писмо до Кмета. 
Б. Виларов- съветник: Предлагам следния проект за решение: На основание 

чл.21 ал.1 т.12 и т.23 и във връзка с чл.17 и чл.20 от ЗМСМА ОбС реши: Връща за 
преработване ОПР и Стратегията за туризъм в съответствие с бележките на об-
щинските съветници и граждани, както и да се изготви писмо до Кмета на община 
Челопеч, бенефициент по проект на ОПАК в срок до  10.07.2015год.  

М. Паралеева – гл. специалист Евроинтеграция: Предлагам да излъчите двама 
или трима от съветниците за 1-2 дни да разработят съвместно, както и ако нямате 
забележки да се приемат правилата и методиките. 

Поради не постъпили други предложения Л.Цеков подложи на гласуване про-
екта за решение предложен от Б. Виларов.  

„за” – 9 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, Ст. Бучков, 
П. Тороманова, Б. Виларов, Ст. Драгийски и Ис. Вълов 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Приема се решение № 536 
На основание чл.21 ал.1 т.12 и т.23 и във връзка с чл.17 и чл.20 от 

ЗМСМА ОбС реши: Връща за преработване ОПР и Стратегията за туризъм в 
съответствие с бележките на общинските съветници и граждани, както и в 
срок до  10.07.2015год., да се изготви писмо до Кмета на община Челопеч, бе-
нефициент по проект „Ефективна координация и партньорство при разра-
ботване и провеждане на политики в община Челопеч и община Копривщи-
ца", Договор № 13-13-95/08.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма 
„Административен капацитет", приоритетна ос I „Добро управление", Подп-
риоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и 
провеждане на политики", бюджетна линия ВС051Р0002/13/1.3-07" 
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Поради не постъпили други предложения Л.Цеков подложи на гласуване про-
екта за решение относно правила и мониторинг.  

„за” – 9 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, Ст. Бучков, 
П. Тороманова, Б. Виларов, Ст. Драгийски и Ис. Вълов 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Приема се решение № 537 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Копривщица 

Реши:  
1. Приема Правила и методики за мониторинг и контрол на политики-

те в Община Копривщица. 
2. Възлага на Кмета на община Копривщица да сформира работна гру-

па по осъществяване на контрол при изпълнение на Правила и методики за 
мониторинг и контрол на политиките в община Копривщица. 

 
По втора точка от дневния ред - Разглеждане на докладна от КЕУР, от-

носно инвестиционно намерение за ски писта. 
 
Л. Цеков – председател на ОбС представи докладната на КЕУР. 
Беше показана кратка презентация, както и разяснени основни положения по 

инвестиционното намерение. 
Р. Скендерова се присъедини към заседанието. 
След продължилите разисквания Ис. Шипева – съветник, предложи следния 

проект за решение:На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши:  
1. Приема създава на търговско дружество с наименование „Копривщица 

ски”, с предмет на дейност: Изграждане над гр. Копривщица ски и сноуборд писта, 
както и писта с възможност за изкуствено затревяване по иновативна технология 
за работа 12 месеца в годината, транспортно-въжена лифтова линия и 
съпътстващата инфраструктура към съоръженията. Дяловото участие в 
съвместното дружество да бъде в съотношение 60:40 и да се формира по следния 
начин: 

a. 40 % от капитала да бъде стойността на недвижимите имоти - частна 
общинска собственост, върху които ще се реализира проекта и които ще 
представляват апортна вноска и 
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b. 60 % - парична вноска, направена от другото търговско дружество, като 
при учредяването ще бъде внесен 70% /в съответствие с чл. 119, ал. 1, т. 5 от 
Търговския закон да е внесен минимум 70 % от общия капитал/, а останалата част - 
до 3 месеца след получаване на визата за проектиране. С предмет на дейност: 
Изграждане над гр. Копривщица ски и сноуборд писта, както и писта с възможност 
за изкуствено затревяване по иновативна технология за работа 12 месеца в 
годината, транспортно-въжена лифтова линия и съпътстващата инфраструктура 
към съоръженията. 

2. Дава правомощия на Кмета да подготвят дружествен договор, който да се 
внесе за одобрение от ОбС до 15.07.2015год. 

Л. Цеков – председател на ОбС подложи предложението на гласуване. 
„за” – 9 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, Ст. Бучков, 

П. Тороманова, Б. Виларов, Ст. Драгийски и Ис. Вълов 
„против” – 0 
„въздържал се” – 1 – Р.Скендерова 
Приема се решение № 538 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Копривщица 

Реши:  
1. Приема създава на търговско дружество с наименование 

„Копривщица ски”, с предмет на дейност: Изграждане над гр. Копривщица ски 
и сноуборд писта, както и писта с възможност за изкуствено затревяване по 
иновативна технология за работа 12 месеца в годината, транспортно-въжена 
лифтова линия и съпътстващата инфраструктура към съоръженията. 
Дяловото участие в съвместното дружество да бъде в съотношение 60:40 и да се 
формира по следния начин: 

a. 40 % от капитала да бъде стойността на недвижимите имоти - частна 
общинска собственост, върху които ще се реализира проекта и които ще 
представляват апортна вноска и 

b. 60 % - парична вноска, направена от другото търговско дружество, 
като при учредяването ще бъде внесен 70% /в съответствие с чл. 119, ал. 1, т. 5 
от Търговския закон да е внесен минимум 70 % от общия капитал/, а 
останалата част - до 3 месеца след получаване на визата за проектиране. С 
предмет на дейност: Изграждане над гр. Копривщица ски и сноуборд писта, 
както и писта с възможност за изкуствено затревяване по иновативна 
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технология за работа 12 месеца в годината, транспортно-въжена лифтова 
линия и съпътстващата инфраструктура към съоръженията. 

2. Дава правомощия на Кмета да подготвят дружествен договор, който 
да се внесе за одобрение от ОбС до 15.07.2015год. 

 
По трета точка от дневния ред -  Разглеждане на докладна от КЕУР, от-

носно транспортна схема на община Копривщица. 
Л. Цеков представи докладната на комисията. 
Възникна спор от съветниците  относно искането да се добави и линия посока 

Стрелча, като се предложи да се приеме допълнително решение по въпроса, както 
и по предложението на г-н Б. Виларов да не се гласува по обособени позиции, тъй 
като това дава възможност да се кандидатства без да се обслужва линията Коп-
ривщица - гара Копривщица. 

Б. Виларов – съветник: Предложи следния проект за решение: На основание 
чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши: Възлага на Кмета на община Копривщица 
да: 

1. Да проведе разговор относно включване в транспортната схема и тръжната 
документация, линията Копривщица  - Стрелча и Стрелча – Копривщица. 

2. Да проведе разговор с Кмета на община Пирдоп, относно възможността в 
процедурата за обявяване за транспортна схема да няма обособени позиции. 

 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 

КЕУР на гласуване. 
„за” – 9 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, Ст. Бучков, 

П. Тороманова, Б. Виларов, Ст. Драгийски и Р.Скендерова  
„против” – 0 
„въздържал се” – 1 – Ис. Вълов 
Приема се решение № 539 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16в, ал.1 от 

Наредба № 2 от 15 март 2002 г. на Министъра на транспорта и съобщенията за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване 
на обществен превоз на пътници с автобуси Общински съвет Копривщица 
реши: 

1. Упълномощава Кмета на Община Пирдоп, да обяви и проведе отк-
рита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „Из-
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вършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разпи-
сания на автобусни линии от общинската, областната и републиканската 
транспортни схеми". 

2. Община   Копривщица упълномощава и делегира правомощията си 
на Кмета на Община Пирдоп, който да извърши необходимите правни и фак-
тически действия по провеждане на процедурата, включително но не само да 
одобри обявление и документация за провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка, да получи и разгледа офертите на участни-
ците, да избере изпълнител и да сключи договора за възлагане на обществена-
та поръчка от името на Община Пирдоп, както и от името на община Коп-
ривщица. 

3. Изпълнителя по договора за възлагане на обществената поръчка с 
предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени марш-
рутни разписания на автобусни линии от общинската, областната и републи-
канската транспортни схеми", ще извърши предвидените дейности при усло-
вия, изисквания и в обхват посочени от Възложителя в техническата специ-
фикация, съгласно подадената от Изпълнителя оферта и при условията на до-
говора, както и при спазване на разпоредбите на действащото българско за-
конодателство.  

В процедурата за обществена поръчка се предвиждал следните обособени 
позиции: 

I. Общинска транспортна схема /обособена позиция №1/ 
1. МР по автобусна линия Копривщица /автогара/ - Копривщица /жп га-

ра/. 
2. МР по автобусна линия Пирдоп - Душанци. 
II. Областна транспортна схема /обособена позиция №2/ 
1. МР по автобусна линия Копривщица - Пирдоп; 
2. МР по автобусна линия Пирдоп - Антон. 
3. МР по автобусна линия Пирдоп - Църкви ще 
4. МР по автобусна линия Пирдоп - Петрич. 
5. МР по автобусна линия Пирдоп - Карлиево - Чаздар. 
6. МР по автобусна линия Пирдоп - Буново. 
7. МР по автобусна линия Пирдоп - Каменица. 
III. Републиканска транспортна схема /обособена позиция №3.  
1. МР №23101 по автобусна линия София – Антон 
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2. МР №23301 по автобусна линия София - Копривщица 
3. МР №23302 по автобусна линия София - Копривщица 
4. МР №23101 по автобусна линия София - Душанци 
5. МР №23103 по автобусна линия София - Душанци. 
4.Задължава кмета на Община Копривщица да превежда ежемесечно, на 

Община Пирдоп, постъпилите от републиканския бюджет компенсации, сми-
съла на Наредба № 2/31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на 
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за 
пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за 
определени категории пътници, с цел компенсиране на превозвачите, при ус-
ловията и реда на наредбата и договора за възлагане на обществената поръч-
ка. 

 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 

Б. Виларов на гласуване. 
„за” – 10 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, Ст. Бучков, 

П. Тороманова, Б. Виларов, Ис. Вълов, Ст. Драгийски и Р.Скендерова  
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 –  
Приема се решение № 540 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши: Възлага на Кмета на 

община Копривщица да: 
1. Да проведе разговор относно включване в транспортната схема и 

тръжната документация, линията Копривщица  - Стрелча и Стрелча – Коп-
ривщица. 

2. Да проведе разговор с Кмета на община Пирдоп, относно възможността 
в процедурата за обявяване за транспортна схема да няма обособени позиции. 

 
По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане на докладна от КТСУ, 

относно приемане на Наредба за принудително премахване на незаконни 
строежи. 

Л. Цеков – председател на ОбС представи докладната на комисията, както и 
предложението на комисията за добавяне на глава четвърта – АНО, представи и 
адвокатското становище по тази възможност предоставено от НСОРБ. 
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Р. Скендерова – съветник поясни, че предлага в гл.4 да има един чл. в който да 
се напише, че се прилага глава 23 от ЗУТ. 

Б. Виларов – съветник, обясни, че в това няма смисъл и не вижда каква е иде-
ята за подобно допълнение. 

Р. Скенедрова – съветник оспори, че има само едно предложение и това е ней-
ното друго предложение няма. 

Б. Виларов – съветник конкретизира, че има две предложения – това на Кмета 
и това на комисията с направената поправка. 

Р. Скендерова – съветник: Предложението на Кмета е внесено на комисия и тя 
има предложение на комисията въз основа на тази докладна, няма друго предло-
жение освен на КЕУР. 

Б. Виларов – съветник: Докладната е до ОбС не до комисията. 
Л. Цеков – председател на ОбС подложи проекта за решение, предложен от 

Кмета на община Копривщица. 
„за” – 9 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Торома-

нова, Б. Виларов, Ис. Вълов, Ст. Драгийски , Р.Скендерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 1 – Ст. Бучков 
 
Приема се решение № 541 
На основание чл.21 ал.2 и във връзка с чл.21 ал.1 т.19 от ЗМСМА и  

чл.225 а от ЗУТ ОбС реши:  
1. Приема Наредба за принудително изпълнение на заповеди за пре-

махване на незаконни строежи или части от тях от Община Копривщица. 
2. Възлага на Кмета на община изпълнение на Наредбата. 
 
По пета точка от дневния ред - Разглеждане на докладна от КТСУ, относ-

но предоставяне на Гъркова къща 
Л. Цеков представи становището на комисията. 
Р. Скендерова – съветник: Да дадем възможност на Кмета да изрази мнението 

си. 
Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Общинските имоти трябва да се 

стопанисват много добре. Кметът много държи всички имоти да се експлоатират 
по най-добрия начин. Г-жа Велянова каза, че се отказва от къщата, както го напра-
ви. Къщата в момента е цялата в бурен. Цяла зима се наводнява. В ЗМСМА катего-
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рично е казано, че ОбС определя политиката на управление на общинските имоти 
и оставам на Вас да решите какво да направим с въпросния имот. 

Р. Скендерова – съветник: Добрия стопанин, когато излиза от нея за да отиде 
на друго место си източва парното. Аз лично разбирам, че нямате виждане за полз-
ване на конкретния имот. 

Ст. Бучков – съветник: Въпросът за Гъркова къща се внася неколкократно на 
вниманието на ОбС и на предишните сесии съм заявявал, че е добре експонатите 
от Ослекова да се изложат в Гъркова къща, поради това давам следния проект за 
решение: ОбС дава съгласие да бъде предоставена Гъркова къща на ДМ за направа 
на постоянна етнографска експозиция. 

Б. Виларов – съветник: Първо нямам спомен Гъркова къща да е включено в 
Програмата за управление на общински имоти. Предлагам първо да се допише ос-
нованието чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, а преди това вземем решение за включването 
и в програмата. 

Р. Йовков – гражданин: Изненадващо г-жа Шипева не е подготвена. Имам два 
въпроса: Единия за Вас, другия е за г-жа Шипева. Първа точка, това нещо да стане 
музей първо трябва в Програмата да е записано. Второ трябва да имате изрично 
решение за промяна на предназначението на имот. Този имо към днешна дата няма 
характеристиките и правата за музей. Това може да послужи в момента за склад. 
Колко ще струва проекта? Колко ще струва реализирането в строителната част? От 
къде ще дойдат парите за тази цел? 

Ис. Шипева – гражданин: Ние не искаме да правим музей, а на общинска на 
етнографска експозиция, което не означава музей. Има за цел да използва големите 
дадености на Гъркова къща. Изграждането на етнографски сбирка се изисква само 
решение на ОбС. Ако сте решили да пречите кажете да станем и Гъркова къща да 
пада като Кантарджиева къща. За една етнографска изложба имаме достатъчно си-
ли колектива да се справи.  

Р. Йовков – гражданин: В българското законодателство няма понятието сбир-
ка. Да не влизаме в детайли, че седенето в Ослекова къща ни струваше над 
100000,00лв. 

Б. Виларов – съветник: Според българското законодателство има галерия, 
сбирки и музеи. 

Р. Йовков – гражданин: Моля да запишем в протокола, че средства на общи-
ната няма да се използват. Господин Председател Вие заявихте, че ще направите 
обществено обсъждане, но не го направихте – защо? 
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Л. Цеков – председател на ОбС: Вие трябваше да внесете подписи и предло-
жение. Какво общо има къщата с това намерение Вашето за училище? 

След продължилите разисквания в които част от гражданите и съветниците се 
изказаха в подкрепа за изграждане на етнографска експозиция и друга част в подк-
репа на изграждането на Елитно държавно училище под егидата на МК се пристъ-
пи към гласуване предложеното от Б. Виларов – съветник, а именно: Да се изготви 
и внесе в ОбС проект за промяна на Програмата за управление на общинската соб-
ственост за 2015год., като в нея се включи нова т.Е – Имоти стопанисвани от ДМ. 
Гъркова къща – недвижима културна ценост с Акт за общинска собственост 
№744/03.12.2010г , като досегашната т. Е става т.Ж. 

Л. Цеков – председател на ОбС подложи проекта за решение, предложен от Б. 
Виларов на гласуване. 

„за” – 8 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Торома-
нова, Б. Виларов, Ст. Драгийски ,  Ст. Бучков 

„против” – 0 
„въздържал се” – 2  – Р.Скендерова, Ис. Вълов 
 
Приема се решение № 542 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши: Да се изготви и внесе 

в ОбС проект за промяна на Програмата за управление на общинската собст-
веност за 2015год., като в нея се включи нова т.Е – Имоти стопанисвани от 
ДМ. Гъркова къща – недвижима културна ценост с Акт за общинска собстве-
ност № 744/03.12.2010, като досегашната т. Е става т.Ж. 

Б. Виларов и Ст. Бучков напускат заседанието на ОбС. 
Г-н Л. Цеков – председател на ОбС пое ангажимент до един месец да органи-

зира обществено обсъждане. 
 
По т.6 от дневния ред - Разглеждане на докладна от КТСУ, относно одоб-

рение за промяна предназначението на земеделски имоти. 
Л. Цеков представи становището на комисията, като обърна внимание, че ни-

що не е постъпвало допълнително материали в ОбС. Също обясни, че за единия 
имот Ст. Главчев и представи документи, че той е техен и, че има процедура по 
възстановяването му, а другия е спорния на Читалището. 

П. Литова – съветник: Този на читалището нещата са в прокуратурата.  
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Ис. Вълов – съветник: Има ли становище от юриста на общината? Лично той 
ми е казал, че Ви е  изпратил! 

Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Моля, ползвайте адекватни ре-
шения за въпросния имот, защото за него има спор и докато не се реши да не се 
посява – въпросният имот е посят. Щом се смята, че институцията Кмет е нищо – 
аз мисля, че нямате и кворум. Щом има и от г-н Главчев проверете как е въпроса.  

Ис. Вълов – съветник: Това е чиста спекулация – Стояне, иди си пусни една 
молба за да не мине това решение. 

Р. Йовков – гражданин: В гр. Копривщица конспирацията може да се учи, 
пуска Ис. Вълов и почват този имот е мой и постоянно Ви вкарват в едни схеми и 
ако някой иска да работи да не може да работи. Не смятайте, че Искрен има някак-
во отношение – ОбС трябва да направи следното да определи райони за какво да се 
дава. Той иска да направи трайни насаждения и да участва в дадена програма. За 
момента документ има само общината, дали Ст. Главчев мисли, че имота е негов. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Не го сочете Ст. Главчев – те са 40 човека.  
Р. Йовков – гражданин: Ст. Главчев, защо не е предявил по съдебен ред да си 

вземе имота, има си процедура? 
Л. Цеков – председател на ОБС: Процедурата е определена от ОбС и ОА. 

Процедурата е завъртяна и в момента се правят планове. 
Ис. Вълов – съветник: Това го разбрахме за частния имот. Какво общо има чи-

талището? От къде на къде някой идва и претендира и хайде готова е работата – 
Искрен да стои гладен. То може да има сто години в прокуратурата документи. 
Юриста и на ОП и на общината го казаха, само общината има документ за собст-
веност. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Къде е това юридическо становище? 
Ис. Вълов – съветник: Той го каза и на Кмета и на мен и на теб. Как ще ми го-

ворите – не ме заблуждавайте, защото не можете. 
Р. Скендерова – съветник: Молбата е с парафиране до определен служител и 

какво той прави – технически секретар ли е? Секретаря трябва задълбочено да раз-
гледа молбата и да Ви даде предложение какво да се случи, а не като пощенска ку-
тия. Така смятам аз – получаваме пари за да работим.  

Ис. Вълов – съветник: По тази процедура за която Вие имахте дейно учас-
тие… 
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Л. Цеков – председател на ОбС: В кое имам дейно участие? Ако започнем да 
се обвиняваме, давайте… Първо Вие не си подавахте никога декларация за конф-
ликт на интереси. 

Ис. Вълов – съветник: Няма да го представя. Когато някой го представи ще го 
представя и аз. За частния имот, но за другия искам решение. Като съм в конфликт 
да интереси трябва да си мълча и слушам лъжи и сметежи и да си мълча, много 
изгодно. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Предлагам следния проект за реше-
ние:мотиви: подадена  молба от М. Вълова в ОбС Копривщица. На основание чл.21 
ал.1 т.8 от ЗМСМА: ОбС дава съгласие  имот 38558.14.479 – нива Азан гьола да 
бъде засята с трайни насаждения. 

Л. Цеков – председател на ОбС подложи проекта за решение на гласуване. 
„за” – 2 - Р.Скендерова  Ст. Драгийски  
„против” – 0 
„въздържал се” – 5  –Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, 

П. Тороманова,  
Ис. Вълов – не гласува 
Решението не се приема. 
 
По т. 7 от дневния ред - Разглеждане на докладна от КЕУР, относно от-

пускане на социална помощ от ОбС.  
Р. Скендерова – съветник, предложи предвид, че става дума за лечение на дете 

да се отпусне цялата сума – 900,00лв, както и за средствата да бъде предоставени 
отчетни документи в дирекция на ФСД. 

Поради не постъпили други предложения, Л. Цеков подложи проекта за реше-
ние от КЕУР и направените предложения на гласуване. 

„за” – 8 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Торома-
нова,  Ст. Драгийски ,  Р.Скендерова, Ис. Вълов 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 –  
 
Приема се решение № 543 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Копривщица 

реши: 
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Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на М. Бучкова, в раз-
мер 900,00лв за спешна операция, като за средствата да бъде предоставени от-
четни документи в дирекция на ФСД 

Средствата за бъдат предвидени в параграф 4214 - "Обезщетения и по-
мощи по решение на Общинския съвет" в местна дейност "'Общинска адми-
нистрация". 

Ис. Вълов напусна заседанието. 
По т.8 от дневния ред - Разглеждане на докладна от КЕУР, относно отда-

ване под наем на общински имоти. 
Уточниха съветниците срока за отдаване под наем на общински имоти да е 

пет години. 
Л. Цеков представи докладната на комисията, поради не постъпили други 

предложения го подложи на гласуване. 
„за” – 7 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Торома-

нова,  Ст. Драгийски ,  Р.Скендерова,  
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 –  
 
Приема се решение № 544 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал.7 от Зако-

на за общинска собственост.ОбС реши: 
1.Да се открие процедура по отдаване под наем чрез публичен търг с явно 

наддаване, за срок от 5/пет/ години на имот. № 38558.5.106.3 с АОС №  154, с 
площ от 40 кв.м. 

2.Определя първоначална тръжна наемна цена за месец  в размер на 
145.87 лв. без ДДС съобразно базисните наемни цени , приети с НРПУРОИ. 

3.Възлага на Кмета на община Копривщица до организира и да проведе 
публичния търг и да сключи договор за наем със спечелилия участник.   

Л. Цеков представи докладната на комисията, поради не постъпили други 
предложения го подложи на гласуване. 

„за” – 7 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Торома-
нова,  Ст. Драгийски ,  Р.Скендерова,  

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 –  
Приема се решение № 545 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал.7 от Зако-
на за общинска собственост.ОбС реши: 

1.Да се открие процедура по отдаване под наем чрез публичен търг с явно 
наддаване, за срок от 5 /пет/ години на имот. № 38558.5.106.4 с АОС №  154. с 
площ от 38 кв.м. 

2.Определя първоначална тръжна наемна цена за месец  в размер на 
138.20лв. без ДДС съобразно базисните наемни цени , приети с НРПУРОИ. 

3.Възлага на Кмета на община Копривщица до организира и да проведе 
публичния търг и да сключи договор за наем със спечелилия участник.   

Л. Цеков представи докладната на комисията, поради не постъпили други 
предложения го подложи на гласуване. 

„за” – 7 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Торома-
нова,  Ст. Драгийски ,  Р.Скендерова,  

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 –  
Приема се решение № 546 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал.7 от Зако-

на за общинска собственост.ОбС реши: 
1.Да се открие процедура по отдаване под наем чрез публичен търг с явно 

наддаване, за срок от 5/пет/ години на имот. № 38558.5.122.1 с АОС №  1, с 
площ от 18 кв.м. 

2.Определя първоначална тръжна наемна цена за месец  в размер на 64.25 
лв. без ДДС съобразно базисните наемни цени , приети с НРПУРОИ. 

3.Възлага на Кмета на община Копривщица до организира и да проведе 
публичния търг и да сключи договор за наем със спечелилия участник.   

 
По т.9 от дневния ред  - Разглеждане на докладна от КЕУР, относно про-

дажба на общински имоти. 
 
Л. Цеков представи докладната на комисията, за имот 38558.10.17 -  ЧОС  – 

местността „Беньова воденица”, поради не постъпили други предложения го под-
ложи на гласуване. 

„за” – 0 -  
„против” – 6 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков,  П. Литова, П. Тороманова,  

Ст. Драгийски ,  Р.Скендерова, 
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„въздържал се” – 1 – Л. Цеков 
Предложението не се приема. 
Л. Цеков представи докладната на комисията, за имот 38558.13.8 -  ЧОС  – 

местността „Корубата”, поради не постъпили други предложения го подложи на 
гласуване. 

„за” – 0 -  
„против” – 6 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков,  П. Литова, П. Тороманова,  

Ст. Драгийски ,  Р.Скендерова, 
„въздържал се” – 1 – Л. Цеков 
Предложението не се приема. 
Л. Цеков представи докладната на комисията, за имот 38558.14.306 -  ЧОС  – 

местността „Орлов камък - 2”  поради не постъпили други предложения го подло-
жи на гласуване. 

„за” – 7 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Торома-
нова,  Ст. Драгийски ,  Р.Скендерова,  

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 –  
Приема се решение № 547 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал.4 от Зако-

на за общинска собственост и чл.4 ал.1 от НРПУРОИ .ОбС реши: 
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на имоти: Поземлен 

имот 38558.14.306 -  ЧОС  – местността „Орлов камък - 2” – ливада с площ 
16909кв.м и АОС № 1240                                                                                                                                                                                                                                             

2. Определя начална тръжна цена  -   8500,00 лв  
3. Нормативно определените данъци и такси по сделката по ЗМДТ и 

свързаните с тях Наредби на ОбС да се внесат от спечелилия търга в срок от 
30 /тридесет/ дни от датата на връчване на Заповедта за продажбата на Кмета. 

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да осъществи всички не-
обходими административни действия по организиране и провеждане на пуб-
лични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоред-
бите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 

Л. Цеков представи докладната на комисията, за имот – земята по полицията 
поради не постъпили други предложения го подложи на гласуване. 

„за” – 3 - Л. Цеков, П. Литова,  Р.Скендерова,  
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„против” – 4 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, П. Тороманова,  Ст. Дра-
гийски 

„въздържал се” – 0 –  
Предложението не се приема. 
Ис. Шипева – предложи да се прегласува с цена 20000,00лв. 
Л. Цеков поради не постъпили други предложения го подложи на гласуване. 
„за” – 7 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Торома-

нова,  Ст. Драгийски ,  Р.Скендерова,  
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 –  
Приема се решение № 548 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал.4 от Зако-

на за общинска собственост и чл.4 ал.1 от НРПУРОИ .ОбС реши: 
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на поземлен имот 

38558.5.46 с площ 122 кв.м,  
2. Определя начална тръжна цена  - 20000,00 лв. без ДДС. 
3. Нормативно определените данъци и такси по сделката по ЗМДТ и 

свързаните с тях Наредби на ОбС да се внесат от спечелилия търга в срок от 
30 /тридесет/ дни от датата на връчване на Заповедта за продажбата на Кмета. 

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да осъществи всички не-
обходими административни действия по организиране и провеждане на пуб-
лични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоред-
бите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 

 
Л. Цеков представи докладната на комисията, за имот – травопост поради не 

постъпили други предложения го подложи на гласуване. 
„за” – 3 - Г.Козлеков, Ст. Драгийски ,  П. Тороманова 
„против” – 3  Р.Скендерова, Ис. Шипева - Пухова, П. Литова,   
„въздържал се” – 1 – Л. Цеков, 
Предложението не се приема. 
 
Л. Цеков представи докладната на КЕУР, относно продажба на имот в ДПУ. 
Ис. Шипева – предложи цена 130000,00лв. 
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Л. Цеков поради не постъпили други предложения го подложи на гласуване 
докладната на КЕУР, относно продажба на имот в ДПУ с направените предложе-
ния за промяна. 

„за” – 7 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Торома-
нова,  Ст. Драгийски ,  Р.Скендерова,  

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 –  
Приема се решение № 549 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал.4 от Зако-

на за общинска собственост и чл.4 ал.1 от НРПУРОИ  ОбС реши: 
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на поземлен имот 

38558.6.447, застроен с масивна сграда 38558.6.447.1 – 2 ет. ЗП 230 кв.м; мас. 
Сграда  38558.6.447.2 ЗП 397 кв.м. ПМС – 38558.6.447.3 ЗП – 13 кв.м. паянтова 
сграда 38558.6.447.4 ЗП 10 кв.м . Паянтова сграда 38558.6.447.5 ЗП 28. кв.м-  
ЧОС  ул. Л. Каравелав – Тороман махала –с площ 1808,00 кв.м и АОС № 
472/13.03.2009год. 

2. Определя начална тръжна цена  - 130000,00 лв. без ДДС. 
3. Нормативно определените данъци и такси по сделката по ЗМДТ и 

свързаните с тях Наредби на ОбС да се внесат от спечелилия търга в срок от 
30 /тридесет/ дни от датата на връчване на Заповедта за продажбата на Кмета. 

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да осъществи всички не-
обходими административни действия по организиране и провеждане на пуб-
лични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоред-
бите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 

 
По т. 9 от дневния ред - Питане 
Л. Цеков постави въпрос докъде са стигнали преговорите за Доганска улица. 
Г. Герданов обясни, че все още се очаква отговор от междуведомствената ко-

мисия. 
 
По т. 10 от дневния ред - отговор на питания - няма такива 
 
По т.Разни – няма такива 
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След приключване на дневния ред заседанието беше закрито от Л. Цеков – 
председател на ОбС. 

Край: 21:40 часа. 
 
 
 
Протоколист:………………….  Председател на …………………………. 
  /М. Тороманова/       /Л.Цеков/ 


