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П Р О Т О К О Л № 62 
 
  
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:      Община Копривщица, 
           заседателната зала на ОбС 
ДАТА:          20.07.2015 год. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:   14:00h-16:00h 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:       Мария Христова Тороманова 
 
 Днес 20.07.2015 година се проведе извънредно заседание на Общински съвет 

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

Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Ив. 
Кривиралчев и Ис. Вълов 

Отсъства: Р. Скендерова и Ст. Бучков 
Присъстваха още граждани на община Копривщица и служители от ОА. 
Л. Цеков представи проекта за дневен ред, като предложи т.2 да стане т.1 и 

уточни, че сесията се свиква за спешни въпроси – приемането на стратегически 
документи, които са необходими да се приемат в срок за отчитането на проект по 
ОПАК, както и приемането на Записната заповед. Уточни също, че на основание 
мл.57 ал.6 от Правилника за дейността на ОбС е предложил материалите за гледа-
не на заседание на ОбС без да са гледани на комисия, макар, че стратегическите 
документи са гледани няколко пъти без да са приемани.  

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

„за” – 9 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Торома-
нова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев и Ис. Вълов 

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

1. Разглеждане на Доклад от Кмета на община Копривщица, относно 
предложение за приемане на записна заповед. 
2. Разглеждане на Доклад от Кмета на община Копривщица, относно 

предложение за приемане на стратегически документи за община Копривщица. 
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3. Питания 
4. Отговор на питания 
5. Разни. 

 
По т.1 от дневния ред: 
Л. Цеков представи докладната на Кмета.  
М. Паралеева обясни на съветниците до къде е стигнало развитието на проект 

„Аквапарк”. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков подложи предложението 

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

нова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев и Ис. Вълов 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение № 550 

Мотиви: Докладна на Кмета 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на основание договор 
за отпускане на финансова помощ №23/321/01094 по мярка 321 „Основни ус-
луги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Аква-
парк”, сключен между Община Копривщица и ДФ „Земеделие” – Разплаща-
телна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис 
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 
BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, Общински съвет 
Копривщица реши: 

1.  Упълномощава  Кмета  на  общината, Генчо Дойчев Герданов да  
подпише  ЗАПИС НА ЗАПОВЕД, без протест и без разноски, платима на пре-
дявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна  агенция  в  размер на 
199 108.33 лв. (сто деветдесет и девет хиляди сто и осем лева и тридесет и три 
стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на из-
вършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ 
№23/321/01094 по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” за Проект „Аквапарк”, сключен между Община Коприв-
щица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
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2. Възлага на кмета на Община Копривщица да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор №23/321/01094 и 
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
З А П И С   Н А   З А П О В Е Д 

Без протест и без разноски 
Платим на предявяване 
За сумата: 199 108,33 лева 

Днес, .....................2015 год., в гр.(с.) Копривщица, Генчо Дойчев Герданов, 
с ЕГН 6004127268, лична карта №  642455551, издадена на 16.05.2011 год. от 
МВР – гр. София област, с  постоянен  адрес: гр. Копривщица, ул. „Душко 
Цаков” № 31, в качеството си на Кмет на Община Копривщица, област Со-
фийска, ул. „Любен Каравелов“ № 16, БУЛСТАТ 000776331, като Издател на 
настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без 
протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъв-
то и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да зап-
латя на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище 
в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, представлявано 
от Изпълнителния директор – Румен Андонов Порожанов, сумата от 199 
108,33 лева, (словом: сто деветдесет и девет хиляди сто и осем лева и тридесет 
и три стотинки). 

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: БНБ-ЦУ: IBAN 
BG87BNBG96613200170001, BIC код: BNBGBGSD, с титуляр Държавен фонд 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

Настоящият Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 
(шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, опреде-
лен в договор № 23/321/01094 от 21.09.2011 г., сключен между Община Коп-
ривщица и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция. 
Дата на издаване: ................................................... 
Място на издаване: ................................................ 
Подпис на издателя: .............................................. 

 
По т.2 от дневния ред: 
Б. Виларов представи информация на съветниците за хода на промените на 

стратегическите документи. 
От името на „Стратегма”, поеха ангажимент за редактиране на документите и 

промяната им на по-късен етап. 
Ч. Косев – гражданин, пожела да даде малко повече информация, която да бъ-
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де включена и взета предвид при коригиране на документите. 
Относно: Общински план за развитие: 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков подложи предложението 

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

нова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев и Ис. Вълов 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение № 551 

Мотиви: Докладна на Кмета 
Общински съвет Копривщица на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, 

във връзка с чл.23, т.1 и чл.24, т.1 от Закона за регионалното развитие и § 4 от 
ПРЗ на същия закон и представеното от Кмета на общината предложение за 
приемане на Общински план за развитие на Община Копривщица за периода 
2014-2020г, Общински съвет Копривщица реши: 

Приема Общински план за развитие на Копривщица за периода 2014-
2020г., съгласно приложението. С оглед текущите процеси на установяване на 
правилата и процедурите за финансиране на програми и проекти от източни-
ци, различни от бюджета на община Копривщица, при необходимост доку-
ментът може да бъде актуализиран и/или допълнен. 
 

Относно: Стратегия за развитие на туризма в Община Копривщица 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков подложи предложението 

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

нова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев и Ис. Вълов 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение № 552 
Общински съвет Копривщица на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и 

представеното от Кмета на общината  предложение за приемане на Стратегия 
за развитие на туризма в Община Копривщица за периода 2014-2020 г., Об-
щински съвет Копривщица реши: 

Приема Стратегия за развитие на туризма в Община Копривщица за пе-
риода 2014-2020 г., съгласно приложението. С оглед текущите процеси на ус-
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тановяване на правилата и процедурите за финансиране на програми и про-
екти от източници, различни от бюджета на община Копривщица, документът 
може да бъде актуализиран и/или допълнен в рамките на текущия мандат на 
Общински съвет Копривщица. 

 
След приключване на дневния ред заседанието беше закрито от Л. Цеков – 

председател на ОбС. 
 
Край: 16:00 часа. 
 
 
Протоколист:………………….  Председател на …………………………. 
  /М. Тороманова/       /Л.Цеков/ 


