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П Р О Т О К О Л № 63 
 
  
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:      Община Копривщица, 
           заседателната зала на ОбС 
ДАТА:          02.08.2015 год. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:   16:00h-19:30h 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:       Мария Христова Тороманова 
 
 Днес 02.08.2015 година се проведе заседание на Общински съвет - град Коп-

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

Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Ив. 
Кривиралчев Р. Скендерова и Ст. Бучков 

Отсъства: Ис. Вълов 
Л. Цеков представи проекта за дневен ред. 
Б. Виларов – съветник предложи към проекта за дневен ред да се прибави т.2 

– да се допълни решение № 530, като се разгледа сега без да е гледано на комисия, 
поради спешността на решението – касаещо провеждането на събора за народно 
творчество.   

Поради непостъпили други предложения, Л. Цеков подложи дневния ред с 
направеното допълнение на гласуване. 

„за” – 10 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Торома-
нова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев Р. Скендерова и Ст. Бучков 

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

1. Разглеждане на докладна от Л. Цеков, относно предоставяне на Гъркова къ-
ща. 

2. Промяна на Решение № 530 на ОбС Копривщица 
3. Разглеждане на докладна от КЕУР, относно бракуване и или продажба на 

ДМА. 
4. Разглеждане на докладна от КЕУР, относно право на преминаване.  
5. Разглеждане на докладна от КЕУР, относно инвестиционни намерения, 

представени от Ч. Косев 
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6. Питане 
7. Отговор на питания 
8. Разни. 

По т.1 от дневния ред - Разглеждане на докладна от Л. Цеков, относно предос-
тавяне на Гъркова къща. 

Л. Цеков  представи докладната на комисията.  
Б. Виларов – съветник предложи да се допълни т..1 - Променя програмата за 

управление на общинската собственост за 2015год., като в нея се включва нова т.Е 
– Имоти стопанисвани от ДМ -  Гъркова къща – недвижима културна ценост с Акт 
за общинска собственост № 744/03.12.2010, а досегашната т. Е става т.Ж. 

Поради непостъпили други предложения, подложи предложението, заедно с 
предложението за промяна на г-н Виларов на гласуване. 

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

„против” – 0 
„въздържал се” – 1 - Р. Скендерова 
Прие се решение № 553 
Мотиви: Вече повече от две години движими паметници на културата, 

изнесени от „Ослекова къща" стоят във фондовете на музея. Повече от 1000 
експонати, между които 200 предмети /постелочен материал - възглавници, 
макати, кебета/ се съхраняват в помещения, които могат да бъдат ползвани 
само временно. Това уврежда експонатите и им нанася непоправими вреди, 
въпреки ежедневните грижи полагани за тях.  

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.8  и чл.12 ал.1 т.3 
от ЗОС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА РЕШИ: 

1. Променя програмата за управление на общинската собственост за 
2015год., като в нея се включва нова т.Е – Имоти стопанисвани от ДМ -  Гър-
кова къща – недвижима културна ценост с Акт за общинска собственост № 
744/03.12.2010, а досегашната т. Е става т.Ж. 

2. Предоставя за стопанисване и управление на Дирекция на музеите 
гр.Копривщица паметникът от национално значение „Гьркова къща" - ПИ 
38558.6.127 с акт за публична общинска собственост №744/03.12.2010г., за 
уреждане постоянна етнографска изложба. 

Б. Виларов – съветник, направи обяснение на вот – „ Бил съм против до сега 
за това предложение, първо поради начина по който се процедира и второ поради 
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това, че смятах, че е редно да се развива и образованието, но понеже повече от го-
дина нищо не е направено и къщата не се стопанисва сега гласувах „за”. 

По т.2 от дневния ред - Промяна на Решение № 530 на ОбС Копривщица. 
Б. Виларов – направи следния проект за решение:  
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

КОПРИВЩИЦА РЕШИ: Променя решение № 530 / 29.05.2015год., като то става: 
При провеждането на ХІ-ти Национален събор на народното творчество – гр. Коп-
ривщица 7-9 август 2015 г. определя следните правила и 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. 
3. Трета зона: от Тороманов мост до Палатков лагер и района на стадиона – 

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 дено-

нощие;  
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. /пет лева/ на ден. 
V. При провеждане на XI Национален събор да се осигури достъп до тър-

говските и туристически обекти, постоянно регистрирани на територията на общи-
на Копривщица. 
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VI. Забранява разполагането на сергии и бири – скари пред фасадите на част-
ните къщи без съгласието на собствениците им. 

VII. В дните на провеждането на XI Национален събор се забранява озвучава-
нето на обществени места с музика различна от народен фолклор. 

Поради непостъпили други предложения, подложи предложението на гласу-
ване. 

„за” –10 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Торома-
нова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Ив. Кривиралчев и Ст. Бучков 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 554 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

КОПРИВЩИЦА РЕШИ: Променя решение № 530 / 29.05.2015год., като то 
става: При провеждането на ХІ-ти Национален събор на народното творчест-
во – гр. Копривщица 7-9 август 2015 г. определя следните правила и такси: 

I. Такси за видеокамери: 
1. Подвижни многокамерни телевизионни станции – По дого-

ворка 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. 

3. Трета зона: от Тороманов мост до Палатков лагер и района 
на стадиона – 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.  
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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. /пет лева/ на ден. 
V. При провеждане на XI Национален събор да се осигури достъп до тър-

говските и туристически обекти, постоянно регистрирани на територи-
ята на община Копривщица. 

VI. Забранява разполагането на сергии и бири – скари пред фасадите на 
частните къщи без съгласието на собствениците им. 

VII. В дните на провеждането на XI Национален събор се забранява озву-
чаването на обществени места с музика различна от народен фолклор. 

Общински съвет – Копривщица допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК 
предварително изпълнение на настоящото решение за да се защитят особено 
важни обществени интереси. 

По т.3 от дневния ред - Разглеждане на докладна от КЕУР, относно бракуване 
и или продажба на ДМА. 

Л. Цеков представи докладната на комисията. 
Поради непостъпили други предложения, подложи предложението на гласу-

ване. 
„за” –10 - Ис. Шипева - Пухова, Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Торома-

нова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Ив. Кривиралчев и Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 555 

Мотиви: Внесено предложение от Кмета на община Копривщица. 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и Чл. 41.  Ал.2 от ЗОС ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА РЕШИ: 

Възлага на Кмета на Община Копривщица да  внесе в ОбС пазарни 
оценки, изготвени от лицензиран оценител на посочените ДМА с списък при-
ложение 1 към настоящото решение. 
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По т.4 от дневния ред - Разглеждане на докладна от КЕУР, относно право на 
преминаване.  

Ис. Шипева – съветник: Няма да гласувам, поради това, че ОбС е пренебрег-
нат и не е искано мнението му за това отстъпено право на строеж, както и не съм 
сигурна до колко е законно. 

Б. Виларов – съветник: За законно е законно и това е начина, въпрос на воля 
на общинските съветници. 

Р. Скендерова – съветник: Но такова нещо има почти във всеки двор, ако го 
приемем какво ще стане с другите хора. 

Г. Козлеков – съветник: Спорът трябва да се разреши – дайте да не пречим. 
Р. Скендерова- съветник: Ние до момента сме коментирали само ремонт, ни-

кога по никакъв начин не е коментирано право на преминаване. 
Л. Цеков председател на ОбС, предложи следния проект за решение: На ос-

нование чл.21 от ЗМСМА ОбС Копривщица реши: Приема оценка за отстъпено 
право на преминаване на стойност 422,83лв., изготвена от Прасков консулт ЕООД. 

Поради непостъпили други предложения, подложи предложението на гласу-
ване. 

„за” –4 - Г.Козлеков, П. Литова, Б. Виларов и Ст. Драгийски 
„против” – 3 - Р. Скендерова, Ст. Бучков и Ис. Шипева - Пухова 
„въздържал се” – 3 -  П. Тороманова, Л. Цеков, и Ив. Кривиралчев 

Предложението не се приема. 
По т.5 от дневния ред - Разглеждане на докладна от КЕУР, относно инвести-

ционни намерения, представени от Ч. Косев. 
Ч. Косев направи подробно разяснение на инвестиционно намерение.  
Л. Цеков предложи следния проект за решение: На основание чл21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА ОбС реши: Възлага на Кмета да внесе становище относно разработката 
на инж. Ч. Косев за ПИН по решаване на водния проблем, срок 7-ми септември. 

Г. Козлеков напусна заседанието. 
Поради непостъпили други предложения, подложи предложението на гласу-

ване. 
„за” –9 - Ис. Шипева - Пухова, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, Б. Вила-

ров, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Ив. Кривиралчев и Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 556 
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На основание чл21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши: Възлага на Кмета да 
внесе становище относно разработката на инж. Ч. Косев за ПИН по решаване 
на водния проблем, срок 7-ми септември 2015год. 

По т.5 от дневния ред – Питане. 
Постъпиха следните питания от съветниците: 
Какви мерки е предприел Кметът за незаконите кариери по поречието на 
р.Петрешка и р.Тополница? След като има констатирани от експертите на 
РИОСВ и РДГ София, защо кариерите се използват? 
Колко пари са постъпили от реклама и указателни табели от началото на 
2015год?  
Колко са рекламните материали поставени на територията на община 
Копривщица? 
Какъв е механизмът за действие по тази наредба? 
Кои са отговорните служители? 
Какви мерки се предприемат за циганските катуни на територията на об-
щината? 
За какво е отдадено под наем военото поделение? 
Колко човека и на какви адреси са регистрирани след 25 април? 
Установено ли е кой превърна изоставената кариера на Тополница на сме-
тище? 
Кметът следи ли за изпълнението на заповедите си? 
Кога ще се почистят гробищните паркове? 
Отговор на питания – няма. 
Разни - няма. 

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

председател на ОбС. 
 
Край: 19:30 часа. 
 
 
Протоколист:………………….  Председател на …………………………. 
  /М. Тороманова/       /Л.Цеков/ 


