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П Р О Т О К О Л № 65 
 
  

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:     Община Копривщица, 
          заседателната зала на ОбС 
ДАТА:         18.09.2015 год. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  13:00h-20:25h 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:      Мария Христова Тороманова 

 
 Днес 18.09.2015 година се проведе извънредно заседание на Общинс-

ки съвет - град Копривщица. 
На заседанието присъстваха общинските съветници: Г.Козлеков, Л. 

Цеков, П. Литова, П. Тороманова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Ив. Криви-
ралчев, Р. Скендерова, Ис. Шипева - Пухова, Ст. Бучков и Ис. Вълов 

Ис. Вълов - закъснял 
Присъстваха още граждани на община Копривщица и служители от 

ОА. 
Л. Цеков представи проекта за дневен ред, след като се обсъди от съ-

ветниците се пристъпи към гласуване. 
„за” – 8 - Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, Б. Виларов, 

Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова 
„против” – 2 – Ис. Шипева, Ст. Бучков 
„въздържал се” – 0 
При се следния дневен ред: 
1. Разглеждане докладна от КЕУР, относно Молба с вх. № 

161/11.08.2015 г. от „Ски Консулт“ ООД до Кмета на Община Копривщица  
558 

2. Разглеждане докладна от КЕУР, относно отчет на бюджет на Об-
щина Копривщица за 2014 г. 559 560 

3. Разглеждане докладна от КЕУР, относно вх. №170/03.09.2015 г., 
относно продажба на ДМА, собственост на Община Копривщица. 561 

4. Разглеждане докладна от КЕУР, относно доклад от  Генчо Герда-
нов – Кмет на Община Копривщица с вх. №169/02.09.2015 за приемане и 
издаване на Запис на Заповед за авансово плащане по Проект „Текущ ава-
риен ремонт на съществуваща подпорна стена на ул. „Х. Н. Д. Палавеев“ – 
гр. Копривщица.               562 

5. Разглеждане докладна от КЕУР, относно докладна записка от  
Генчо Герданов – Кмет на Община Копривщица с вх. №175/07.09.2015 г, 
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във връзка с програма за трансгранично сътрудничество България – Сър-
бия 2014 – 2020 г. 

6. Разглеждане докладна от КЕУР, относно писмо с вх. 
№150/14.07.2015 г. от Министъра на МВР до Кметовете на Общини в 
РБългария. 

7. Разглеждане докладна от КТСУ, относно определяне начина на 
ползване на земеделски имоти от ОПЗ придобили характеристика на гора. 

8. Разглеждане докладна от КТСУ, относно организация за движение 
и паркиране в централната градска част на община Копривщица. 

9. Разглеждане докладна от КТСУ, относно ГСП 2016год. 
10. Разглеждане докладна от КСПЗООКНВМСТ, относно Разглеждане 

на жалба от  Гергана Вълова., относно действията на директора на ЦДГ. 
11. Разглеждане докладна от КСПЗООКНВМСТ, относно молба на 

ползватели на услугите по проект „Помощ в дома” 
12. Питане 
13. Отговор на питания 
14. Разни. 
 
Поради искане от Г. Герданов – Кмет на община Копривщица, му бе-

ше дадена думата за отчет на събор 2015год. 
 
По т.1 от дневния ред - разглеждане докладна от КЕУР, относно 

Молба с вх. № 161/11.08.2015 г. от „Ски Консулт“ ООД до Кмета на 
Община Копривщица. 

Л. Цеков представи докладната на комисията, както и проект за реше-
ние, внесен към допълнителните материали. 

Ис. Шипева – съветник: Предстои ни да помислим и да вземем едно 
изключително важно решение. Искрено съжалявам, че това се повлачи и е 
поставено последната сесия, когато попадаме в забранителните шест месе-
ца и мисля, че ОбС няма право да вземе такова решение. Аз искам да кажа, 
че г-н Пенчев беше тръгнал за ПЧП, а сега виждаме договор. Мисля, че с 
днешното решение бихме влезли в някакви несъответствия. Мисля, че в 
този договор са омаловажени правата на община Копривщица, да не гово-
рим, че трябва да гласуваме апортни точки, които не можем да направим в 
последните шест точки.  

М. Ганчев – гражданин: Извинявай, точно от какво се притесняваш? 
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Ис. Шипева – съветник: Казах, че в самия договор има доста незакон-
ни неща, които трябва да се огледат и се притеснявам от самия факт, че 
шест месеца преди края на мандата ние трябва да гласуваме такова нещо.  

Б. Виларов – съветник: За мен развитието на Копривщица, чрез създа-
ване на такава писта е основен приоритет. От гледна точка на развитието 
на туризма има две неща, които ще преобърнат нещата. Първото е сонди-
рането за минерална вода, а другото е този атракцион. Обаче продължава 
да ме озадачава, че няма едно сериозно становище от юриста на общината. 
Независимо, че има такива проблеми съм готов да гласувам, но ние не мо-
жем да бавим повече. 

Г. Козлеков – съветник: Тази сесия може да е последна, но това е мно-
го положително и уникално. Ако това нещо ние го изпуснем – хората няма 
да ни го простят.  

Ис. Шипева- съветник: Ние съветниците сме гласували „за” още на 
предишни сесии… 

Г. Козлеков – съветник: Защо се извърташ тогава? 
Ис. Шипева- съветник: Може ли да сте малко по-толерантен и да ме 

изслушате. В момента се касае за един договор, в който има несъстоятел-
ностите и те трябва да се отстранят… 

Г. Козлеков – съветник: Ако вземем да го протакаме… 
Ис. Шипева – съветник: Добре господине не ме прекъсвайте… 
Г. Козлеков – съветник: А, не ще те чакам теб…. 
Ис. Шипева – съветник: Това е един инвестиционен проект в който 

няма нито финансов нито … не знам, защо го дадохте в последния мо-
мент?! 

М. Ганчев – гражданин: Не забравяйте, че става въпрос на девета ка-
тегория земя! Какво ще загуби земята?! 

Ис. Вълов се присъединява към заседанието на ОбС. 
След продължилите разисквания Л. Цеков представи проект за реше-

ние около който се обединиха съветниците. 
Л. Цеков – председател: Предлагам следния проект за решение: На 

основание чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.21 ал.1 т. 9 от ЗМСМА и в изпъл-
нение на Решение № 538/26.06.2015 г. на Общински съвет – Копривщица, 
Общински съвет – Копривщица реши:1. Имотите - частна общинска собст-
веност, които да представляват апортната вноска на Община Копривщица 
в търговско дружество „Копривщица ски” ООД, които да формират 40 % 
от капитала на дружеството, и върху които ще се реализира проектът, са 
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следните: 38558.9.434; 38558.9.475; 38558.10.280; 38558.10.166; 
38558.9.477; 38558.10.259; 38558.10.304; 38558.10.313; 38558.10.350; /да се 
подготвят необходимите документи за тях – скици и оценки от лицензиран 
оценител/. 2. Упълномощава Кмета на Община Копривщица да подготви и 
внесе в Търговския регистър всички необходими документи за оценка на 
апортната вноска. След изготвянето на оценката да се състави окончател-
ният като съдържание дружествен договор, който да се внесе в Общински 
съвет – за приемане.  

„за” – 11 - Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, Б. Вила-
ров, Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, Ис. Шипева, Ст. Буч-
ков и Ис. Вълов 

„против” – 0 –  
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 558 
Мотиви: Предложение от Кмета на община Копривщица. 
На основание чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.21 ал.1 т. 9 от ЗМСМА 

и в изпълнение на Решение № 538/26.06.2015 г. на Общински съвет – 
Копривщица, общински съвет – Копривщица Реши: 

1.  Имоти - общинска собственост, които да представляват 
апортната вноска на Община Копривщица в търговско дружество 
„Копривщица ски” ООД, които да формират 40 % от капитала на 
дружеството, и върху които ще се реализира проектът, са следните: 
38558.9.434; 38558.9.475; 38558.10.280; 38558.10.166; 38558.9.477; 
38558.10.259; 38558.10.304; 38558.10.313; 38558.10.350; /да се подготвят 
необходимите документи за тях – скици и схеми за кадастъра, както и 
да се възложи оценка от вещи лица за Търговския регистър/. 

2. Упълномощава Кмета на Община Копривщица да подготви и 
внесе в Търговския регистър всички необходими документи за оценка 
на апортната вноска. След изготвянето на оценката да се състави 
окончателният като съдържание дружествен договор, който да се 
внесе в Общински съвет – за приемане.  

 
По т.2 от дневния ред - Разглеждане докладна от КЕУР, относно 

отчет на бюджет на Община Копривщица за 2014 г.  
Л. Цеков – председател на ОбС представи докладната на комисията. 
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Ив. Кривиралчев – съветник повдигна за пореден път въпроса ремонта 
на пътя за местността Шириней, кой го е приел и как е отчетен. Кой е под-
писал ремонта като приет, като такъв ремонт не е направен. 

Л. Цеков подложи доклада на Кмета на гласуване. 
„за” – 10 - Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, Б. Вила-

ров, Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, Ис. Шипева и Ис. 
Вълов 

„против” – 0 –  
„въздържал се” – 1 - Ст. Бучков 
Прие се Решение № 559 
Относно: Отчет на бюджета на Община Копривщица за 2014 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. 140, ал. 5 от ЗПФ, Общински съвет – Коп-
ривщица Реши: 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г., съг-
ласно  ение 1, както следва: 

По прихода, в т. ч.: - 3 023 715 лв.  
За делегирани от държавата дейности- 1 447 475 лв.  
За местни дейности- 1 576 240 лв. 
По разхода, в т. ч.:- 3 023 715 лв.  
За делегирани от държавата дейности- 1 447 475 лв.  
За дофинансиране на делегирани от държавата  
дейности със собствени приходи- 219 694 лв. 
За местни дейности                                     - 1 356 546 лв. 
2. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 

31.12.2014г., съгласно Приложение 2 
3. Приема окончателния годишен план и отчета на поименния 

списък за капиталови разходи за 2014 г., съгласно Приложение 3 
4. Приема окончателния годишен план и отчета на извънбю-

джетните сметки и фондове за 2014 г. съгласно Приложение 4. 
По питането на Ив. Кривиралчев, имаше предложение за съставяне на 

нарочна комисия за проверка на случая.  
Л. Цеков – председател на ОбС: Предлагам следния проект за реше-

ние: На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши: Възлага на Кмета 
на общината да назначи комисия, която комисия да извърши по документи 
и на терен във връзка с извършване на ремонт по общински път към мест-
ността „Шириней” за 2014год. и изплатената сума за него. След извърше-
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ната проверка да се докладва в ОбС, относно асфалтирането, ремонта и из-
платената сума.  

Поради непостъпили други предложения Л. Цеков подложи проекта за 
решение на гласуване.  

за” – 10 - Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, Б. Виларов, 
Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков, Ис. Шипева и Ис. Вълов 

„против” – 0 –  
„въздържал се” – 1 - Р. Скендерова 
Прие се Решение № 560 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши: Възлага на 

Кмета на общината да назначи комисия, която комисия да извърши 
по документи и на терен във връзка с извършване на ремонт по об-
щински път към местността „Шириней” за 2014год. и изплатената су-
ма за него. След извършената проверка да се докладва в ОбС, относно 
асфалтирането, ремонта и изплатената сума. 

 
По т.3 от дневния ред - Разглеждане докладна от КЕУР, относно 

вх. №170/03.09.2015 г., относно продажба на ДМА, собственост на Об-
щина Копривщица.  

Л. Цеков представи докладната на комисията. 
Поради не постъпили други предложения подложи предложението на 

гласуване. 
за” – 11 - Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, Б. Виларов, 

Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков, Р. Скендерова, Ис. Шипева и 
Ис. Вълов 

„против” – 0 –  
„въздържал се” – 0 -  
Прие се Решение № 561 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.41, ал.2 

от ЗОС ОбС реши : 
1. Приема пазарните стойности на ДМА /съгласно табл.1/ 
2. Определя начин на продажба: публичен търг с явно надаване. 
3. 3а ДМА, които не бъдат продадени Кмета на община 

Копрвищица да издаде заповед за бракуването им, ликвидацията и 
отписване от Актива на баланса на община Копривщица. 
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По т.4 от дневния ред  - Разглеждане докладна от КЕУР, относно 

доклад от  Генчо Герданов – Кмет на Община Копривщица с вх. 
№169/02.09.2015 за приемане и издаване на Запис на Заповед за аван-
сово плащане по Проект „Текущ авариен ремонт на съществуваща 
подпорна стена на ул. „Х. Н. Д. Палавеев“ – гр. Копривщица.            

Л. Цеков представи докладната на комисията. 
Поради не постъпили други предложения подложи предложението на 

гласуване. 
за” – 11 - Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, Б. Виларов, 

Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков, Р. Скендерова, Ис. Шипева и 
Ис. Вълов 

„против” – 0 –  
„въздържал се” – 0 -  
 

№ по 
ред Наименование на актива 

Пазарна стой-
ност (лв.) 

1 Газ - контейнеровоз 1014 
2 Автобагер 1638 
3 Дърводелска фреза 346 
4 Абрихт 346 
5 Фуражомелка 501 
6 Газ 66 ВМЗ 910 
7 Шмиргелов апарат 137 
8 Естакада 546 
9 Шмиргелов апарат 137 
10 Бормашина настолна 146 
11 Ярмомелка 182 
12 Щрайкмус 228 
13 Походна кухня 200 
14 Компресор 592 
15 Банцинг дърводелски 291 
16 Шлайф машина за гат.трион 205 
 Всичко 7416 
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Прие се Решение № 562 
Мотиви: Предложение от Кмета на община Копривщица. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4, 

т.4.1 и т.4.2 от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, регистрационен 
номер: 2014BG16SPO001-001 за изпълнение на проект „Текущ авариен 
ремонт на съществуваща подпорна стена на ул. „Хаджи Ненчо Дончев 
Палавеев" - гр.Копривщица”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
РЕШИ: 

Приема издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Коп-
ривщица, със следния текст/съдържание: 

 
 З А П И С  Н А  З А П О В Е Д 
 
Без протест и без разноски 
Платим на предявяване 
За сумата: 31 734,00 лева 
(посочва се цифром стойността и валутата на аванса). 
Долуподписаният/ата (трите имена на лицето, представляващо 

кандидата) Генчо Дойчев Герданов, ЕГН.................., л.к. № ..................., 
изд. от ..................... на ..................г., в качеството си на Кмет (длъжност 
на лицето)  на община Копривщица 

(пълното наименование на Изпълнителния орган съгласно регис-
трацията му), ЕИК по БУЛСТАТ: 000776331, ул. “Любен Каравелов”, 
№16, бл. ........, вх. ....., ет. ........, – Изпълнителен орган по 
фонд„Солидарност”, проект  “ Текущ авариен ремонт на съществува-
ща подпорна стена на ул. „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев" - 
гр.Копривщица” №…….. по договор №2014BG16SPO001-001, като Из-
дател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се за-
дължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси 
и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на то-
зи Запис на заповед да заплатя на поемателя – Министерство на реги-
оналното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд 
„Солидарност” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното 
развитие”, сумата: 31 734,00 лева (тридесет и една хиляди седемстотин 
тридесет и четири лева) (посочва се цифром и словом стойността и ва-
лутата на аванса).  
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Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  
01.03.2016 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение 
на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). 

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка 
БНБ-гр.София, IBAN : BG86  BNBG 9661 3000 1663 01, BIC - 
BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност” – 
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”. 

Дата на издаване: .............................................. 
Място на издаване: ............................................ 
Подпис за издателя: ........................................... 
 
 
По т.5 от дневния ред - Разглеждане докладна от КЕУР, относно 

докладна записка от  Генчо Герданов – Кмет на Община Копривщица 
с вх. №175/07.09.2015 г, във връзка с програма за трансгранично сът-
рудничество България – Сърбия 2014 – 2020 г. 

Л. Цеков представи докладната на комисията. 
Ис. Шипева – съветник, предложи да се кандидатства с проект за За-

наятчийски център и възстановяване на Кантарджиева къща.  
Б. Виларов – съветник, предложи следния проект за решение: ОбС 

реши: І. Възлага на Кмета да подготви проекти за кандидатстване по Прог-
рамата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-
Сърбия 2014-2020 по приоритети както следва: 

С водещ партньор община Копривщица: 
1. Проект за занаятчийски център, изграден  в Кантарджиева къща – 

национална недвижима ценост. 
Като партньор: 
2. Разработване на проект за реставрация, консервация и социали-

зация на Тракийски тюрзис в местонстта „Смиловене” 
3. Разработване на проект за културен обмен между фолклорни със-

тави от община Копривщица и Сръбски общини. 
4. Създаване на Център по предприемачество.  
ІІ. Възлага на Кмета на община Копривщица да намери партньори  
Р. Скендерова – съветник направи забележка, че проекта на комисията 

е с друг текст, а именно: ОбС дава съгласие за участие на общинна на Коп-
ривщица за  сформиране партньорство за кандидатстване по Програмата 
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Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърби 2014-
2020 по приоритетна ОС 2, и държеше да се гласува именно с този текст 
докладната на комисията. 

След приключилите разисквания г-н Л. Цеков подложи предложения-
та на гласуване. 

По становището на КЕУР: 
за” – 1 - Р. Скендерова 
„против” – 1 – Ис. Шипева 
„въздържал се” – 9 - Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, 

Б. Виларов, Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков и Ис. Вълов 
Предложението не се приема. 
По предложението на Б. Виларов. 
за” – 11 - Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, Б. Виларов, 

Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков, Р. Скендерова, Ис. Шипева и 
Ис. Вълов 

„против” – 0 –  
„въздържал се” – 0 -  
Прие се Решение № 563 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши: 
І. Възлага на Кмета да подготви проекти за кандидатстване по 

Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество Бъл-
гария-Сърбия 2014-2020 по приоритети както следва: 

С водещ партньор община Копривщица: 
1. Проект за занаятчийски център, изграден  в Кантарджиева 

къща – национална недвижима ценост. 
Като партньор: 
2. Разработване на проект за реставрация, консервация и соци-

ализация на Тракийски тюрзис в местонстта „Смиловене” 
3. Разработване на проект за културен обмен между фолклорни 

състави от община Копривщица и Сръбски общини. 
4. Създаване на Център по предприемачество.  
ІІ. Възлага на Кмета на община Копривщица да намери партньо-

ри  
Поради искане от Г. Герданов – Кмет на община Копривщица, му бе-

ше дадена думата за кратък отчет за работата на кметовете през изминалия 
мандат. 

Ст. Бучков напуска заседанието на ОбС. 
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По т.6 от дневния ред - Разглеждане докладна от КЕУР, относно 

писмо с вх. №150/14.07.2015 г. от Министъра на МВР до Кметовете на 
Общини в РБългария. 

Л. Цеков представи проекта за решение на комисията.  
Ив. Кривиралчев – съветник, предложи да се вземе решение за създа-

ване на общинска полиция. 
След продължилите разисквания Л. Цеков обобщи проекта за решение 

и го подложи на гласуване. 
за” – 9 - Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, Ст. Дра-

гийски, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, Ис. Шипева и Ис. Вълов 
„против” – 0 –  
„въздържал се” – 1 - Б. Виларов 
Прие се Решение № 564 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинска съвет Коп-

ривщица РЕШИ:  
1. Предлага на Кмета да се преразгледа Наредба № 1 и при не-

обходимост се преработи. 
2. Възлага на Кмета да изготви проект за създаване на общинс-

ка полиция, след което да бъде внесен за утвърждаване от ОбС. 
 
По т.7 от дневния ред - Разглеждане докладна от КТСУ, относно 

определяне начина на ползване на земеделски имоти от ОПЗ придоби-
ли характеристика на гора. 

След продължилите разисквания Л. Цеков подложи на гласуване, про-
екта за решение на комисията.. 

за” – 9 - Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, Ст. Дра-
гийски, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, Ис. Шипева и Ис. Вълов 

„против” – 0 –  
„въздържал се” – 1 - Б. Виларов 
Прие се Решение № 565 
 На основание чл.83 и чл.84 от Закона за горите във връзка с 

чл.21, ал 1 т 8 от ЗМСМА, общински съвет Копривщица реши: 
1. Приема текста на Декларация от кмета на община Коприв-

щица, за ползване на имоти, придобили характеристиките на гора по 
смисъла на Закона за горите, като земеделски територии. 
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2. Почистването на имотите, да се извършва в срока определен 
по чл.84, ал.1 от Закона за горите по един от следните начини: 

2.1. От наемателите на земеделските територии, след заплащане 
стойността на дървесината по цени определени с Решение № 
458/28.11.2014год. от ОбС Копривщица. 

2.2. От Общинско предприятие „Копривщица". 
 
По т.8 от дневния ред - Разглеждане докладна от КТСУ, относно 

организация за движение и паркиране в централната градска част на 
община Копривщица. 

Р. Скендерова поиска да се запознаят договора с фирмата, която е 
правила проекта. 

Ис. Вълов направи забележка, че е направен само за централната град-
ска част. 

Б. Виларов – съветник отправи забележка, че площад П. Каравелов, 
пред СОУ „Л. Каравелов” и пред автоспирката са предвидени места за 
паркиране. 

Ис. Шипева – съветник, отправи забележка, че по така направеното 
предложение не може да се коригира Бюджет 2015год.  

След продължилите разисквания Л. Цеков, подложи проекта за реше-
ние, предложен от Кмета на община Копривщица. 

за” – 0 –  
„против” – 4 – Р. Скендерова, Ис. Шипева, Ис. Вълов и Б. Виларов 
„въздържал се” – 6 - Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, 

Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев 
Предложението не се приема. 
Б. Виларов – съветник, представи следния проект за решение: На ос-

нование чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет реши: 
 І. Възлага на Кмета да се преработи схемата като се премахват се 

предвидените парко места на площад П. Каравелов, пред СОУ „Л. Караве-
лов” и автоспирка. 

ІІ. Възлага на Кмета да доработи транспортната схема, като се вклю-
чат всички зони в града, като се акцентира пред туристическите обекти. 

ІІІ. Кмета да предвиди необходимите средства да бъдат включени в 
актуализацията на Бюджет 2015год. 

След продължилите разисквания Л. Цеков подложи на гласуване про-
екта за решение предложен от Б. Виларов. 
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за” – 7 - Г.Козлеков,  П. Литова, П. Тороманова, Ст. Драгийски, Ив. 
Кривиралчев, Ис. Шипева и Ис. Вълов 

„против” – 1 – Р. Скендерова 
„въздържал се” – 2 - Б. Виларов, Л. Цеков 
Прие се Решение № 566 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет реши: 
 І. Приема предложената транспортна схема, като възлага на 

Кмета да се преработи схемата като се премахват се предвидените 
парко места на площад П. Каравелов, пред СОУ „Л. Каравелов” и ав-
тоспирка. 

ІІ. Възлага на Кмета да доработи транспортната схема, като се 
включат всички зони в града, като се акцентира пред туристическите 
обекти. 

ІІІ. Кмета да предвиди необходимите средства да бъдат включени 
в актуализацията на Бюджет 2015год. 

 
По т. 9 от дневния ред - Разглеждане докладна от КТСУ, относно 

ГСП 2016год. 
Л. Цеков представи проекта за решение. 
След продължилите разисквания Л. Цеков подложи на гласуване про-

екта за решение предложен от Кмета на община Копривщица и КЕУР. 
за” – 10 - Г.Козлеков,  П. Литова, П. Тороманова, Ст. Драгийски, Ив. 

Кривиралчев, Ис. Шипева, Р. Скендерова, Б. Виларов, Л. Цеков и Ис. Въ-
лов 

„против” – 0 –  
„въздържал се” – 0 -  
Прие се Решение № 567 
На основание чл.7(1), чл.68(2) и чл.71 от Наредбата по чл.95(1) от 

Закона за горите във връзка с чл.21(1) , т.12 от ЗМСМА, Общински 
съвет Копривщица реши:  

Приема годишен план за ползване на дървесина за 2016год. в ГТ 
собственост на община Копривщица, съгласно  Приложение 1. 

 
По т.10 от дневния ред - Разглеждане докладна от 

КСПЗООКНВМСТ, относно Разглеждане на жалба от  Гергана Въло-
ва., относно действията на директора на ЦДГ. 

Л. Цеков представи проекта за решение. 
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След продължилите разисквания Л. Цеков подложи на гласуване про-
екта за решение предложен от Кмета на община Копривщица и КЕУР. 

за” – 9 - Г.Козлеков,  П. Литова, П. Тороманова, Ст. Драгийски, Ив. 
Кривиралчев, Ис. Шипева, Р. Скендерова, Б. Виларов, Л. Цеков  

„против” – 0 –  
„въздържал се” – 0 –  
Ис. Вълов – не гласува 
Прие се Решение № 568 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, общински съвет Коп-

ривщица реши:  Възлага на Кмета в срок от една седмица да направи 
вътрешна проверка по случая по жалбата на Г. Вълова и за резултата 
да докладва в ОбС. 

 
По т.11 - Разглеждане докладна от КСПЗООКНВМСТ, относно 

молба на ползватели на услугите по проект „Помощ в дома” 
Л. Цеков представи проекта за решение. 
След продължилите разисквания Л. Цеков подложи на гласуване 

оформения проект за решение.  
за” – 9 - Г.Козлеков,  П. Литова, П. Тороманова, Ст. Драгийски, Ив. 

Кривиралчев, Ис. Шипева, Ис. Шипева , Б. Виларов, Л. Цеков  
„против” – 0 –  
„въздържал се” – 1 – Р. Скендерова 
Ис. Вълов – не гласува 
Прие се Решение № 569  
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, общински съвет Коп-

ривщица реши: 
Възлага на Кмета да продължи дейността до започване на дейнос-

тите по проект „Независим живот”.  Разходите за дейността да са за 
сметка на параграф - § 0202. 

Пот.12 – Питания 
Ис. Вълов постави следните питания: За ОП се казваше, че е купен 

камион и камери, има ли отчетени пари за разходи за тях и как се използ-
ват тези ДМА? 

Б. Виларов – съветник постави въпрос към Л. Цеков, колко отчета е 
внесъл в ОбС. 

Л. Цеков – обясни, че ще внесе занапред. 
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Пот.13 - Отговор на питания 
Представени са писмени такива.  
 
Пот.14 Разни 
По жалбата на жители на ул. Нешо Шабанов, общинските съветници 

решиха: 
 
На основание чл.21 ал.1 т.21 от ЗМСМА и чл.57 ал.6 от ПОДОСК, 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
Възлага на Кмета: 
1. Да се довършат всички започнати улични пространства.  
2. Да ремонтира покривните конструкции на заслоните. 
Л. Цеков подложи на гласуване оформения проект за решение.  
за” – 9 - Г.Козлеков,  П. Литова, П. Тороманова, Ст. Драгийски, Ив. 

Кривиралчев, Ис. Шипева, Ис. Шипева , Б. Виларов, Л. Цеков  
„против” – 0 –  
„въздържал се” – 1 – Р. Скендерова 
Прие се Решение № 570 
На основание чл.21 ал.1 т.21 от ЗМСМА и чл.57 ал.6 от ПОДОСК, 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
Възлага на Кмета: 
3. Да се довършат всички започнати улични пространства.  
4. Да ремонтира покривните конструкции на заслоните. 
 
        По молбата на Елена Мерджанова, общинските съветници реши-

ха: 
На основание чл.21 ал.1 т.21 от ЗМСМА и чл.57 ал.6 от ПОДОСК, 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: Отпуска 8 куб. м дърва на Елена 
Мерджанова безвъзмездно. 

Л. Цеков подложи на гласуване оформения проект за решение.  
за” – 9 - Г.Козлеков,  П. Литова, П. Тороманова, Ст. Драгийски, Ив. 

Кривиралчев, Ис. Шипева, Ис. Шипева , Б. Виларов, Л. Цеков  
„против” – 1 – Р. Скендерова 
„въздържал се” – 0 – 
Прие се Решение № 571 
На основание чл.21 ал.1 т.21 от ЗМСМА и чл.57 ал.6 от ПОДОСК, 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: Отпуска 8 куб. м дърва на Еле-
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на Мерджанова безвъзмездно. 
 По представената устно молба от НЧ за до финансиране с 2000,00лв. 

на читалището за закупуване на завеси, се оформи следния проект за ре-
шение: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.57 ал.6 от ПОДОСК, 
Общински съвет Копривщица РЕШИ: Отпуска 2000,00лв на НЧ „Х. Н. Ва-
тахов” за закупуване на завеси. 

П. Литова – напусна заседанието.  
Л. Цеков подложи на гласуване оформения проект за решение.  
за” – 5 - Г.Козлеков, П. Тороманова, Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев, 

Ис. Шипева, Ис. Шипева , Б. Виларов, Л. Цеков  
„против” – 2 – Ис. Шипева и Б. Виларов 
„въздържал се” – 2 – Л. Цеков и Г. Козлеков 
Решението не се прие.  
По представената молба от Иван Узунов за финансова помощ се 

оформи следния проект за решение: На основание чл.21 ал.1 т.23 от 
ЗМСМА и чл.57 ал.6 от ПОДОСК, Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Иван Узунов поради 
влошеното и здравословно състояние и необходимостта от скъпо струващо 
лечение – 500,00лв. Средствата за бъдат предвидени в параграф 4214 - 
"Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет" в местна дей-
ност "'Общинска администрация". 

Л. Цеков подложи на гласуване оформения проект за решение.  
за” – 9 - Г.Козлеков,  П. Литова, П. Тороманова, Ст. Драгийски, Ив. 

Кривиралчев, Ис. Шипева, Ис. Шипева , Б. Виларов, Л. Цеков  
„против” – 1 – Р. Скендерова 
„въздържал се” – 0 – 
Прие се Решение № 572 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.57 ал.6 от ПОДОСК, 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: Дава съгласие да бъде отпусна-
та финансова помощ на Иван Узунов поради влошеното и здравослов-
но състояние и необходимостта от скъпо струващо лечение – 500,00лв. 
Средствата за бъдат предвидени в параграф 4214 - "Обезщетения и 
помощи по решение на Общинския съвет" в местна дейност "'Общин-
ска администрация". 

По представеното искане от Н. Карагьозов за отпускане на средства за 
закупуване на 2 професионални компютъра в едно с необходимата копирна 
техника за техническо обезпечаване на изборите, се представи следния 
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проект за решение: На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.57 ал.6 от 
ПОДОСК, Общински съвет Копривщица РЕШИ: Отпуска сумата от 
3500,00лв за закупуване на 2 професионални компютъра в едно с необхо-
димата копирна техника за техническо обезпечаване на изборите. Разходи-
те да бъдат за сметка на приходите от Националния събор за народно твор-
чество 2015год.  

Л. Цеков подложи на гласуване оформения проект за решение.  
за” – 9 - Г.Козлеков,  П. Тороманова, Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев, 

Ис. Шипева, Ис. Шипева , Б. Виларов, Л. Цеков и Р. Скендерова 
„против” – 0 –  
„въздържал се” – 0 – 
Прие се Решение № 573 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.57 ал.6 от ПОДОСК, 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: Отпуска сумата от 3500,00лв за 
закупуване на 2 професионални компютъра в едно с необходимата ко-
пирна техника за техническо обезпечаване на изборите. Разходите да 
бъдат за сметка на приходите от Националния събор за народно твор-
чество 2015год.  

 
След приключване на дневния ред заседанието беше закрито от Л. Це-

ков – председател на ОбС. 
Край: 20:45 часа.                                                                                             
 
 
Протоколист:………………….  Председател на …………………………. 
  /М. Тороманова/      /Л.Цеков/ 


