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П Р О Т О К О Л № 9 

 
  

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:      Община Копривщица, 

           заседателната зала на ОбС 

ДАТА:          11.05.2012 год. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:   17:00h-20:55h 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:       Мария Христова Тороманова 

 

 Днес 11.05.2012 година се проведе редовно заседание на Общински съвет - град Коприв-
щица. 

На заседанието присъстваха общинските съветници: И. Шипева - Пухова, Георги Козлеков, 
Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, Г. Герданов, Р. Скендерова, С. Драгийски, С. Косев и С. 
Бучков, Борислав Виларов 

Присъстваха още граждани на община Копривщица. 
 Г-жа И. Шипева – председател на ОбС: Колеги пред Вас е дневния ред, като искам да Ви 
уведомя, че в деловодството на ОбС е постъпила писмо и съответно отговор от ОбС, с който ис-
кам да запозная всички. Отговора е следния: „Във връзка с Ваше писмо постъпило в де-

ловодството на ОбС Копривщица вх.№0109/10.05.2012ГОД. Ви уведомяваме, че 
същото е недопустимо за разглеждане на заседание на ОбС поради противоре-
чие с чл.14 ал.2 от ПОДОСК /искането се внася от политическа група/”. Моля по-
литическата група от ГЕРБ да си внесе искането както трябва и ще бъде разгледано от ОбС. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Искането си ми е съвсем актуално и затова предлагам да се про-
мени дневния ред и предлагам да се включи като първа точка 1. Смяна на председателя и 2. Из-
бор на нов председател. 
 Г-жа И. Шипева – председател на ОбС: Четете си правилника никъде няма записано, че 
еднолично общински съветник внася искане за оставката. 
 Г-н Б. Виларов – съветник: Това не е така, члена, който дебатираме и че става по писмено 
искане на общински съветник. Миналия път остана за един след дебатирането. Правилника на-
ред с всички поправки, които направих, изпратих правилника на г-жа Джоголанова да бъде 
прикрепен към протокола. 
 Г-жа М. Тороманова – техн. секретар на ОбС: Не, не сте. 
 Г-н Б. Виларов – съветник: Как да не е? Това лесно може да се провери от пощата, но това 
не е толкова важно, защото правилника е подзаконов акт към ЗМСМА в него е казано за какво 
става дума и затова не го приехме, съгласно чл.33 ал.1 т.2 -  „общинския съветник има право … да 

предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от 

компетентността на съвета и да внася проекти за решения;” Тоест всеки един общински съветник 
може да внася въпроси за разглеждане от ОбС. Не случайно в правото има принцип за рецип-
рочност, т.е., когато има една мярка при избирането на председател на ОбС, така и един общинс-
ки съветник може да го предлага и да се реши с мнозинство от ОбС. 
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 Г-жа Р. Скендерова – съветник: Всеки един има право както гражданин или съветник да 
дава предложение за промяна на дневния ред. Законосъобразно или не предлагам да се внесе в 
дневния ред и в момент на гласуване да се реши от нас. 
 Г-жа И. Шипева – председател на ОбС: Това няма никакъв проблем аз съм си казала да се 
внесе законосъобразно искането, има и още и две допустими грешки и те да се отстранят. Няма 
никакъв проблем да се извърши превратът или революцията, която чакате. Подгответе го гра-
мотно. 
 Г-н Г. Козлеков – съветник: Юристът каза точно така, това нещо е напълно не законно и не 
по правилника, така, че поправете си го и си го внесете. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Не искам кавги с никой ето мотивите ще ги дам на всеки да ги 
прочете. Колко е законно…. 
 Г-н Л. Цеков – съветник: Решава го областния управител. 
 Г-жа М. Тороманова – технически секретар: В протокола тази точка е с отделно гласуване 
дори. Г-н Вилоров ме обвини, че аз съм променила правилника, а Вие тази точка я гласувахте 
съвсем отделно. Ето протокола има и запис проверете го. 
 Г-н Б. Виларов – съветник: Дори и да го приемем, че е така правилника не е над закона. 
Освен това правилника не е раздаден на съветниците. 
 Г-н М. Тороманова – тех. секретар ОбС: Вие казвате, че сте ми изпратил правилника с ко-
рекциите от сесията, това не е така, по протокола съм поправяла правилника лично, не сте ми 
изпращал нищо. Ще го погледнем и в пощата. 
 Г-жа И. Шипева - председател на ОбС: Мотивите се внасят също с искането, подписано от 
политическа група. Предлагам да гласуваме. 
 Г-н Б. Виларов – съветник: Предлагам да гласуваме първо предложението за промяна на 
дневния ред. 
 Г-жа Д. Новакова – гражданин: Процедурен въпрос г-жо Шипева, пардон Пухова, в тази 
връзка приеха преди известно един правилник за работата на ОбС. Цитирам Ви дословно чл.173 
ал.3 има едно изискване да се изнася дневния ред на информационно табло до тук не се спазва. 
Отдавна беше обещана една среща на животновъдите с г-н Д. Геров има ли такава среща? Няма! 
 Г-жа И. Шипева - председател на ОбС: Колеги, който е съгласен да бъде включено в днев-
ния ред искането на г-н Вълов, което искане е в противоречие с чл.14 от правилника, моля да 
гласува. 

„ЗА” – 7 -, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, Г. Герданов, Р. Скендерова, С. Драгийски,  
Борислав Виларов. 
 „ПРОТИВ” – 4 - И. Шипева - Пухова, Георги Козлеков, С. Косев и С. Бучков 
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -  0 
 Приема се следния дневен ред: 
 1. Смяна на Председателя на ОбС 
 2. Избор на нов председател. 
 3. Докладна записка от Б. Виларов – председател на КЕУР. 

Относно: Закупуване автомобил на ДСП с лизингов договор. 
4. Докладна записка от Б. Виларов – председател на КЕУР. 
Относно: Промяна в Наредба №2. 
5. Докладна записка от Б. Виларов – председател на КЕУР. 
Относно: Промяна в Наредба №3. 
6. Докладна записка от Б. Виларов – председател на КЕУР. 
Относно: Кандидатстване на Оп по ОПРСР мярка 122. 
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7. Докладна записка от Б. Виларов – председател на КЕУР. 
Относно: Промяна цена дърва. 
8. Докладна записка от Б. Виларов – председател на КЕУР. 
Относно: Промяна годишния план за ползване на дървесина. 
9. Докладна записка от Б. Виларов – председател на КЕУР. 
Относно: Промяна численост в ОП „Копривщица”. 
10. Докладна записка от Б. Виларов – председател на КЕУР. 
Относно: Доставяне на дърва с преференциални условия. 
11. Докладна записка от Г. Козлеков – председател на КТСУ. 
Относно: Паркирането в града. 
12. Докладна записка от Г. Козлеков – председател на КТСУ. 
Относно: Създаване и поддържане на общински регистри. 
13. Докладна записка от Г. Козлеков – председател на КТСУ. 
Относно: План за защита при бедствия и аварии. 
14. Докладна записка от С. Косев – председател на КСПЗОНКОКНВМС. 
Относно: Отчет на читалище Х. Н.Палавеев 
15. Докладна записка от С. Косев – председател на КСПЗОНКОКНВМС. 
Относно: МБАЛ Пирдоп 
16. Докладна записка от С. Косев – председател на КСПЗОНКОКНВМС. 
Относно: Поставяне на мемориален знак. 
17. Други 
18. Отговор на питания. 
19. Питания 
 
Г-жа Р. Скендерова – съветник: Преди да продължим, държа да зная какво сме гласували, 

какво се записа в протокола. 
Г-жа М. Тороманова – техн. секретар на ОбС: Промяна на дневния ред. 
Г-жа Р. Скендерова – съветник: Точно така искам да се знае, че гласувахме промяната на 

дневния ред и включването на допълнителните точки. 
Г-н И. Вълов – съветник: Предложението ми беше първа точка смяна на председателя на 

ОбС и втора точка избор на нов. 
Г-жа И. Шипева – председател на ОбС: Искам преди всичко да изслушаме двама граждани 

с техните проблеми и след това да продължим по дневния ред. Тодор Косев и г-н Димитър Ата-
насов, който има къща в съседство, те преди няколко дни претърпяха отново наводнение при 
всеки дъжд, къщите им се пълнят с вода. Всички знаят ситуацията. 

Г-н Д. Атанасов - гражданин: Всичко идва от мръсната канализация, водата идва и казват, 
че не може да я отпуши, а ние и при най-малкия дъжд се наводняваме. Ние сме едни от най-
потърпевшите. Тръбата не подлежи на поемането на водата – тя е фи 30, което излиза с тапа фи 
20. Също е вкарана с други напречни води, които не могат да се поемат. Общината все няма па-
ри, ние сами с доброволен труд да помогнем, ВиК не си държат на работата. Сега шахтите са 
пълни и не могат да се оттичат. Ние какви загуби имаме отделно. При някой дъжд ще има чо-
вешки жертви. 

Г-н Б. Виларов – съветник: Искам да попитам г-н Родригес, дали е запознат със ситуацията 
там и какво трябва да се направи? 

Г-н Родригес – директор ТСУ: Доколкото знам там има проект за канализацията и за дъж-
довната канализация, но доколкото знам ОбС не даде ход да се направи таза за дъждовната вода. 
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Това, което казва е така – дъждовната вода там е много. Когато няма дъжд, няма проблем. Кана-
лизацията работи. Терена на ЦДГ в момента е до тук във вода (показва гърдите си). Като идва 
дъжд – цялата канализация се пълни с вода и е проблем. Открита канавка да се направи. 

Г-н Л. Цеков – съветник: Откритата канавка е решение до някъде и другото е още една 
шахта горе. Това нещо, което идва като пясък се набива и спира цялата канализация. Трасето от 
Пролетарий до реката цялото трасе липсва на места и е смазано от тежките машини, ако се опра-
ви ще има по-малък приток към тях. 

Г-н Б. Виларов – съветник: Това трасе колко метра е и колко ще струва? 
Г-н Г. Герданов – съветник: Предлагам специалистите от ТСУ да измерят и внесат вариан-

ти с план-сметка за приемане при нас. Мисля, че това е нормалният път и мисля, че от ОбС ще 
имате пълно съдействие. 

Г-н Б. Виларов – съветник: Предлагам да вземем решение, понеже дневния ред е много дъ-
лъг, да вземем решение утре да продължим когато е удобно. 

Г-н С. Бучков – съветник: Утре мога след 16,00 часа. 
Г-жа И. Шипева – председател на ОбС: Не виждам причина днес да не успеем да свършим 

дневния ред. 
Г-н Б. Виларов – съветник: Предлагам го само като вариант. 
 
По точка първа от Дневния ред: 
Г-жа И. Шипева - председател: По точка първа от г-н И. Вълов, относно искане на оставка-

та на председателя на ОбС Копривщица. Уважаеми колеги, оставката, която вчера вие депози-
рахте в ОбС Копривщица не е изненада за мен, тя е очакване, тъй като знаете във всяко едно 
време има и приятели и предатели, така, че подготовката ми е била добре известна и аз също съм 
се подготвила добре. Като гражданин и съветник на Копривщица искам да кажа няколко думи, 
не за да кажа нещо в защита, напротив защитават се тези, които има защо, но все пак съм длъжна 
да кажа няколко думи за двете страници – мотиви за несправяне с работата. Това, което искам да 
започна и което искам да кажа, е че всички тук вие взети заедно нямате моето политическо дъл-
голетие, та дори и с обикалянето по различни политически централи през последните двайсет 
години. За мен като общински съветник, дали ще бъда на този стол или на стола на Станимир 
Бучков е отговорността същата, с която съм работила за Копривщица. Принципността е едно от 
най-важните качества, които изповядвам и не правя компромиси със съвестта си. Зная, че със 
задоволство искате моята оставка, но ще се обърна към Вас като към колеги. Предния мандат 
началото беше трудно и тогава на един Великден ОбС изпрати едно послание към Г-н Цеков, не 
злобата не завистта е тази, която трябва да накара да работят. Трябва да ни накара една обща 
идея, за която сме на тази маса – Копривщица. Много от Вас бяха кандидат кметове и човек би 
трябвало да признава загубите, би трябвало да признава победите и аз не мисля, че трябва да ги 
заменя във времето с реваншизъм, недоволство, озлобление и др. От всички Вас на тази маса аз 
мога да изпитам респект от много малко хора. Казвам защо, защото най-истински и най-добре 
познавам колегите от тази страна на масата (посочва надясно), а от опозицията респект бих из-
питала единствено от И. Кривиралчев и Г. Герданов, защото това са хора, които обичат Коприв-
щица. Колкото и политически разногласия да имаме това са хора, които милеят за Копривщица. 
Болното на тази маса е, че в лицето на един друг човек – г-н Цеков, който също е работил като 
кмет на този град аз исках да виждам един човек, който иска да работи за Копривщица, но много 
болезнено бях изненадана от факта, че на днешното „да”, утре казва „не”. Разбира се по бих била 
горда, ако оставката беше подписана от друг човек, някой от Вас, а не от г-н И. Вълов. Аргумен-
тирам се: бих се признала за грешна, ако оставката се иска от човек, който е направил малко по-
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вече от това, което аз правя и работя за Копривщица. Писмата, които пристигаха за Вашето бра-
кониерство и другите писма, които идваха и не пускахме тука, бяха плод на моето възпитание, 
защото клюките се разпространяват от злобните хора, а се възприемат за мен казвам от идиотите 
и понеже аз не възприех тези клюки. Г-н Вълов искам да Ви кажа, че нашето общо верую е Коп-
ривщица, ние тук не сме да се обичаме, ние тук сме да работим. Малцина са от тук присъства-
щите на тази маса, които показват, че работят за Копривщица във времето. Не всеки има копанка 
и не всеки очаква някой да му сипе. Не знам дали ще ме разберете правилно. Благодаря за тър-
пението, с което ме издържахте шест месеца и за Вашето усърдие да задържите тази промяна 
шест месеца. Историята помни онези хора, които са написали нещо в нея. Искам Вие също да 
оставите нещо в нея, а я пишат нашите съграждани. Още веднъж Ви благодаря не е нужно да 
гласувате моята оставка, аз я подавам и ви улеснявам, за да може да я приемете със задоволство 
и желание, което очаквахте днес. 

Г-н И. Вълов – съветник: Благодаря от името на почти всички, които споменахте, за това, 
че оценявате по достойнство редовия копривщенин и нямаше нужда да си подавате оставката, 
защото след тази сърцераздирателна реч, може би щях да гласувам за Вас. Благодаря. 

Г-н Б. Виларов – съветник: Ако трябва ще потърся в правилника, но мисля, че оставки не се 
гласуват. 

Г-жа И. Шипева – председател на ОбС: Гласува се. Има зам.-председател да продължи на 
там, за да не сбъркаме. 

Г-н Г. Козлеков – съветник: Вие лично (обръща се към Виларов) сте една голяма совалка, 
която говорехме с Вас, че ще работим за града. Точно се стабилизираха работите вие започнахте 
да ровите и да ровите едни такива подводни работи на кому беше тези работи да правим цирко-
ве. 

Г-н Б. Виларов – съветник: Това е една нормална демократична процедура. 
Г-жа И. Шипева- председател ОбС: В политиката моралът на някои започва от днес. 
Г-н Б. Виларов – зам.-председател: Не мога сега да го намеря, но мисля, че не е грешно да 

се гласува. Подлагам на гласуване оставката, която си направи г-жа Шипева като председател на 
ОбС. Моля, който е „ЗА” да гласува. 

„ЗА” – 8 -, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, Г. Герданов, Р. Скендерова, С. Драгийски, 
Борислав Виларов, И. Шипева - Пухова, 
 „ПРОТИВ” – 3 - Георги Козлеков, С. Косев и С. Бучков 
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -  0 
 Приема се Решение № 63: 
 На основание чл.24 ал.3 от ЗМСМА ОбС реши:  
 Прекратява предсрочно правомощията на Председателя на Общински съвет – Копривщица 
в лицето на г-жа Искра Шипева, поради подадена оставка.  
  
 Г-жа И. Шипева – съветник: Моля от името на политическата група на БСП 5 минути по-
чивка. 

По точка втора от Дневния ред: 
 След почивката Г-н Б. Виларов – зам.-председател ОбС: Правилно сме гласували оставката 
съгласно чл. 14, ал. 2. Предлагам първо да изберем комисия по избора. 
 Г-н Г. Герданов – съветник: С. Драгийски. 
 Г-н Л. Цеков – съветник: И. Кривиралчев 
 Г-н Б. Виларов – зам.-председател: С. Бучков 
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 Г-н Б. Виларов – зам.-председател: Предлагам, комисията да е в състав С. Драгийски, И. 
Кривиралчев, С. Бучков , който е съгласен моля да гласува. 

 „ЗА” – 10 -, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, Г. Герданов, Р. Скендерова, С. Драгийс-
ки, Борислав Виларов, И. Шипева - Пухова, Георги Козлеков, С. Косев 
 „ПРОТИВ” – 0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -  1 – С. Бучков 
 Приема се Решение № 64: 
 ИЗБИРА Комисия по избор на нов председател на Общински съвет – Копривщица в след-
ния състав: 

1. Иван Кривиралчев  – общински съветник 

2. Стефан Драгийски  – общински съветник; 

3.  Станимир Бучков  – общински съветник; 

 Г-н Б. Виларов – зам.-председател: Това е комисията, после Вие ще изберете от Вас пред-
седател, гледате чл. 12 от Правилника. Давам думата за предложения за председател на ОбС. 
 Г-н С. Драгийски – съветник: Господин Б. Виларов 
 Г-жа И. Шипева – съветник: Доктор С. Косев. 
 Поради непостъпили други предложения се пристъпи към подготовка на избора. 
 Изборът е таен. За избран се смята кандидатът събрал повече от половината от гласовете от 
общия брой на общинските съветници. Приготвят се урна /непрозрачна/, пликове /бели, непроз-
рачни/ и бюлетини с имената на Б. Виларов и С. Косев. 
 Комисията приключи работа по подготовка на избора и се пристъпи към гласуване. 
 Г-н И. Кривиралчев – председател на комисията обясни процедурата за избор. Раздаде по 
една бюлетина с празен подпечатан плик на всеки общински съветник. Обясни, че трябва да се 
маркира празното квадратче след името на избрания кандидат. Запозна съветниците с чл. 12 от 
ПОДОСК „Чл. 12. /1/ Изборът на председател се извършва с бюлетина, в която са записани по 
азбучен ред имената на издигнатите кандидати, като срещу всяко от тях има квадратче, в което 
се отбелязва избрания кандидат. 
  /2/ Пликовете и бюлетините, подпечатани с печата на Общинския съвет и подписани 
от Председателя на комисията по избора се връчват на ръка на всеки гласуващ съветник от член 
на комисията. 
  /3/ Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с отбелязване в квадратчето 
пред името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна. 
  /4/ Гласът е действителен, ако в плика е намерена бюлетина с отбелязване само на 1 
кандидат в квадратчето пред името. 
  /5/ Недействителни са бюлетините, когато: 
1. Са намерени в избирателната кутия без плик; 
2. В избирателния плик е поставена бюлетина без отбелязано име или с отбелязване на повече от 
едно име; 

3. Върху тях са дописани думи и знаци, непозволяващи да се уточни избрания кандидат; 
4. Не са по установения образец. 
  /6/ За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласове от общия 
брой на съветниците. Ако никой от кандидатите след първото гласуване не получи необходимия 
брой гласове, се провежда нов избор, като за всеки нов избор могат да се правят и нови предло-
жения.” 
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 Комисията провери бюлетините и г-н И. Кривиралчев – председател на времената комисия 
обяви резултатът: 
 7 бюлетини за г-н Б. Виларов 
 4 бюлетини за г-н С. Косев. 
  
 Прие се Решение № 65 
 На основание чл.24., ал.1. от ЗМСМА, Общински съвет – град Копривщица РЕШИ:  
 След проведен таен избор за председател на Общински съвет – град Копривщица, Общинс-
кият съвет не избра г – н Борислав Виларов. 
  
 Г-н И. Кривиралчев – председател на комисията: Честито на новия председател. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Уважаеми колеги. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Един от мотивите и може би трябваше да е първи е идването на С. 
Атев в ОбС и заплахите. Бившия председател не предприе нищо. 
 Г-н С. Косев – съветник: Ние не можем да се бъркаме в работата на полицията. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Протокол №7 бившата председателка не поиска да го поправи. 
Към Вас ще се обърна. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Уважаеми колеги ще бъда съвсем кратък през време-
то, през което ще изпълнявам отговорното задължение да бъда председател не смятам публично 
или в частни срещи да правя коментари за това кой колко и с какво е допринесъл за Копривщи-
ца, това го оставям на всеки един съветник и гражданин на Копривщица да работи за Копривщи-
ца така както го разбира. Надявам се, че с Ваша помощ ще наложим един по конструктивен и 
динамичен стил на работа, за да може да се работи по активно, за да може в една по-голяма сте-
пен да се работи за промяната в Копривщица, която така или иначе от изборите насам всички 
чакат, надявам се, че в това отношение ще имам подкрепата от всички Вас, независимо от това 
как днес сте гласували, включително и на г-жа Шипева. Предлагам да продължим по дневния 
ред на нашата сесия. Няколкото докладни от икономическата комисия ще се представят от сек-
ретаря на комисията г-н Бучков. 
 По точка три от Дневния ред: 
 Г-н С. Бучков представи докладната за поемане на общински дълг за закупуване на лизин-
гов автомобил на ДСП. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Благодаря, тъй като в момента официален предста-
вител на администрацията ще кажа няколко думи за проблема. Има проблем с общинската кола, 
която обслужва ДСП, или трябва да се закупи нов специализиран автомобил или трябва да се 
преустройва стария, което е сложна схема. Затова е това предложение. Имате думата за изказва-
ния. 
 Г- н С. Косев – съветник: На всички е ясно, че това е наложително. 
 Г-жа Р. Скендерова – съветник: Аз лично ще гласувам въздържала се, не за това, че няма 
нужда от това, но в условия на криза встъпването в нов дълг е едно безумно действие и миналия 
път казах, че е по-разумно е да се преправи съществуващия автомобил или за друг вариант, с 
който да се задоволят нуждите и потребностите на звеното. Стъпване в дълг при положение, че 
общината не може да си го позволи, моето предложение е съществуващото Пежо да се приспо-
соби – трудно е, но не е невъзможно или автомобил, който се използва много по-малко от необ-
ходимостта за която е закупен, в частност автомобила на ДМ може да бъде приспособен и да 
съвместява необходимостта на двете звена.  
 Г-н И. Вълов – съветник: Не може ли да е втора употреба и да е високо проходим. 



 8

 Г-н Л. Цеков – съветник: Зимно време носят на ръка. 
 Г-жа И. Шипева – съветник: Споделям мнението Ви, но това нещо се изплаща безболезне-
но то е в рамките на 300 лева за месец. Ако 300 лева не може да се намерят на месец. 
 Г-жа Р. Скендерова – съветник: Може би имате информация каква марка ще е автомоби-
лът? 
 Г-жа И. Шипева – съветник: Имало е публично обсъждане там е гласувано да е някакъв с 
фургон отзад. Не съм била на публичното обсъждане. 
 Г-н Л. Цеков – съветник: Дачия лоуган ще е. 
 Г-жа Р. Скендерова – съветник: Доколкото знам Маргарита работи там. Не казвам нищо 
хубаво е да използваме личните си контакти дори. Много добронамерено го споменах. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Изплатена ли е колата на ДМ? 
 Г-жа И. Шипева – съветник: Не, не е. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Чуха се много мнения, моля, който е за докладната 
от комисията да гласува.  
 „ЗА” – 9-, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, С. Драгийски, , Борислав Виларов, И. Ши-
пева - Пухова, Георги Козлеков, С. Косев, С. Бучков 
 „ПРОТИВ” – 0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -  2 – Г. Герданов, Р. Скендерова, 
  Прие се Решение № 66 
 На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.17 от Закона за общинския дълг и във връзка 
с чл. 13 от Закона за общинския дълг ОбС реши: 

1. Община Копривщица да сключи договор за петгодишен лизинг за придобиване 
на автомобил за нуждите на ,,Домашен социален патронаж" към община Коп-
ривщица, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга - до 20 000.00 лева (двадесет хиляди 
лева); 

• Валута на дълга - лева или евро 
• Вид на дълга - дългосрочен общински дълг, поет с договор за лизинг; 
• Условия за погасяване: 
- Срок на погасяване - 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за 
лизинг; 

Източници за погасяване на главницата - общински бюджетни средства; 
Максимален лихвен процент - 7%. при стойности на ЗМ EURIBOR не по-голяма от 1%. При 
стойност на ЗМ EURIBOR надхвърляща 1 %, лихвата по договора се определя като ЗМ 
EURIBOR + надбавка до 6 %. Други такси и разноски: 
-   Еднократна комисионна по обслужване на сделката в размер до 2 % от остатъчната главница; 

Първоначална вноска 10% 
Общинският съвет възлага на Кмета на Община Копривщица да предприеме действия за 

спазване на изискванията на чл. 55, ал. 1 от Закона за общинския дълг. 
Възлага и делегира права на Кмета на Община Копривщица да подпише договора за ли-

зинг, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпъл-
нение на решението по т. 1. 
 
 По четвърта точка от Дневния ред: 

Г-н С. Бучков представи докладната на комисията относно: Промяна в Наредба № 2. 
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 Г-жа Доина изтъкна, че не е правен ремонт на калдъръма около автогарата и не се предпри-
емат мерки за автобусите и къщата и се напуква, също и че ресторанта няма масло събирателна 
кутия и всичко това – мазнините в канала. Обърна внимание, че общината нарушава законни 
положения и конституционните и права, въпреки че вече сме членове на европейския съюз. 
Спомена, че за това, че някои господа носят портретите на кандидат кметовете по време на избо-
ри не им дава права да ползват общинската собственост като бащиния. Г-н Б. Виларов – предсе-
дател на ОбС помоли да си внесе писмено проблемът в ОбС. 
 Поради непостъпили други предложения Г-н Б. Виларов – председател на ОбС постави 
предложението на комисията на гласуване. 
 „ЗА” – 11-, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, С. Драгийски, , Борислав Виларов, И. Ши-
пева - Пухова, Георги Козлеков, С. Косев, С. Бучков, Г. Герданов, Р. Скендерова, 
 „ПРОТИВ” – 0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -  0 –  
  Прие се Решение № 67 
 На основание чл. 21 от ЗМСМА и във връзка с подобряване на хигиената в централната 
градска част на гр. Копривщица и опазване на прилежащите зелени площи Общински съвет - 
Копривщица реши: 
 Променя Наредба 2 за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Копривщица както следва: 

1. Името на Раздел II „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, 
улични платна и терени с друго предназначение" се променя в „Такса и депозит за ползване на 
пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение" 

2. В чл. 18, ал.2 се прибавя нова т. 12 със следния текст ,, Всички ползватели на общински 
терен с цел търговия в петъчния пазарен ден и при организирани панаири, събори и празници 
заплащат депозит от 20 лв, който се освобождава при напускане на ползвания общински терен 
при условие, че теренът е приет от упълномощен представител на Община Копривщица почис-
тен във вида, в който е предаден за ползване" 

 
 По пета точка от Дневния ред: 

Г-н С. Бучков представи докладната на комисията относно: Промяна в Наредба № 3. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС запозна съветниците, че КС отменя 30% задължител-
ната натовареност на туристическата база. Обърна внимание, че към момента не може да се про-

меня размера на данъка, а само тази задължителна ставка. 
 Г-н Л. Цеков – съветник: Ние като отменим, това сега пак ще е 0.50ст. ли? 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Не, ние към момента не можем да променяме разме-
ра за тази година, само за догодина. 
 Поради непостъпили други предложения Г-н Б. Виларов – председател на ОбС постави 
предложението на комисията на гласуване. 
 „ЗА” – 11-, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, С. Драгийски, , Борислав Виларов, И. Ши-
пева - Пухова, Георги Козлеков, С. Косев, С. Бучков, Г. Герданов, Р. Скендерова, 
 „ПРОТИВ” – 0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -  0 –  
  Прие се Решение № 68 
 На основание чл21 от ЗМСМА и решение №5 КС ОбС Копривщица реши: 
 Отпада ал.7 от чл.57 от Наредба №3. 

a 
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 По шеста точка от Дневния ред: 
 Г-н С. Бучков представи докладната на комисията относно: Кандидатстване по ПРСР мярка 
122. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Там, където пише лесоустройствен проект след него 
в скоби да се добави „горскостопански план” . Да се добави втора точка: Заданието за изпълне-
нието на лесоустройствения проект /горскостопански план/ да бъде внесено за одобрение в ОбС. 
 Г-жа Р. Скендерова – съветник: Преди кандидатстването по проекта. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Не. Заданието ще се прави, когато се прави процеду-
рата. За кандидатстването е шаблонни странички. Преди да се направи процедурата да се изгот-
ви задание, което да го обсъдим и самата процедура да се приеме след направените забележки от 
тук. 
 Г-н И. Вълов – съветник: По тази мярка предвидено ли е ловоуствойствен план и изобщо 
някой мислил ли е за ловоустройствен план? 
 Г-н С. Бучков – съветник: Ловоустройствения план се прави за сметка на държавата. Ин-
вентаризацията на горите, ловоустройствения план и противопожарния план са за сметка на 
държавата. Собственика на горите си прави горскостопански план. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Защо в момента нямаме ловоустройствен план. 
 Г-н Л. Цеков – съветник: По закон не можем да правим такъв. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Защо не прибираме ние парите от лова? 
 Г-н С. Бучков – съветник: Прочети си новия закон за горите и си виж.  
 Г-н И. Вълов – съветник: Няма такива работи. Да се провери и след като се ползват ловните 
полета да прибира общината парите. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Да напишем една трета точка и да искаме от кмета в 
някакъв срок да го внесе. 
 Г-жа Р. Скендерова – съветник: Докладната е свързана с кандидатстване по проект и не е 
редно в нея да го включим. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Да, но той е само за горите и е за 60%. 
 Г-н Г. Герданов – съветник: Предлагам въпроса да се разгледа на комисия и тогава да се 
разглежда в ОбС. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Да, добре. 
 Поради непостъпили други предложения Г-н Б. Виларов – председател на ОбС постави 
предложението на комисията на гласуване. 
 „ЗА” – 11-, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, С. Драгийски, , Борислав Виларов, И. Ши-
пева - Пухова, Георги Козлеков, С. Косев, С. Бучков, Г. Герданов, Р. Скендерова, 
 „ПРОТИВ” – 0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -  0 –  
  Прие се Решение № 69 
 На основание чл21 от ЗМСМА и във връзка с изтичащия Лесоустройствен проект 2004 и 
необходимостта от изготвяне на нов Лесоустройствен проект /горскостопански проект/ за об-
щински горски територии и на основание чл.15, ал.З от НАРЕДБА №21 от 07.07. 2008 г. за усло-
вията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване иконо-
мическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 
2013, обн. ДВ бр.65 от 22.07.2008 г. ОбС реши: 
 І. Общински съвет Копривщица дава съгласие община Копривщица да кандидатства през 
2012 година за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Програмата за развитие на селските райони - 2007-2013 година, приоритетна ос 1, мярка 122 
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„Подобряване икономическата стойност на горите" с проект „Лесоустройствен про-
ект/Горскостопански план/ за гори от територии собственост на община Копривщица". 
 ІІ. Заданието за изпълнението на лесоустройствения проект /горскостопански план/ да бъде 
внесено за одобрение в ОбС. 
  
 По седма точка от Дневния ред: 
 Г-н С. Бучков представи докладната на комисията относно: Промяна цената на дърва и ма-
териал. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Имате думата за изказвания, само ще помоля г-н 
Бучков да ми помогне. В т.2 където става дума за куб.метра, трябва ли да добавим какви са? 
 Г-н С. Бучков – съветник: Това са плътни. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Добавяме плътни, за да е ясно. 
 Г-н И. Кривиралчев – съветник: Аз и на комисията си го казах, аз съм против свалянето на 
цените. Гората в световен мащаб растат цените, защо на фирмите да сваляме цените с 10% или 
15%. За мен не е приемливо. Говорим за фирмите и за трупите, не за последна точка. Тук се до-
пуска още от сега 20,00лева загуба, от къде ще я поеме общината или общинското предприятие. 
Може ли да искаш 40.00 лева и да се задоволяваш с 20.00лева. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Предложението е една нормална бизнес практика 
при количества да се намали цената. Що се касае до трупите, миналия път беше споделено през 
последния месец два цените са свалени в съседните горски стопанства на 108.00лв 112.00лв. Ако 
не бъдат бързо реализирани този материал ще се похаби. 
 Г-н Л. Цеков – съветник: Имам питане ние какво количество материал имаме на склад. 
 Г-н П. Петков – служител ОП: Нямаме много работници. 
 Г-н Л. Цеков – съветник: Аз специално ще се въздържа, защото ние винаги сме държали 
високи цени и сме ги продавали и дървата и трупите. Основанието да сме конкурентно способни 
за мен не е мотив. Да имаме количества на складове и да не сме ги продали поне един месец, да с 
две ръце ще гласувам. Ние нямаме количества и моето съмнение е, че се прави за определени 
фирми.  
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: За какво време може да се държи материал, без да се 
похаби? 
 Г- н П. Петков – служител ОП: Петнайсет дни. 
 Г-н Л. Цеков – съветник: Ние нямаме на склад! 
 Г-н П. Петков – служител ОП: Ние вече сечем. Шест души работници. 
 Г-н С. Косев – съветник: Това решение е за бъдеще, не е за материал, който вече сме доби-
ли.  
 Г-н И. Вълов – съветник: Не се сещам кога ще се добият 2000 куб.м. за да ги купи някой на 
веднъж и да ползва тази цена. Всички търговци, които купуват от тук казват, че нашата дървеси-
на е най-качествена. Няма никакво основание да се намали дървесината. Няма как тази дървеси-
на да застои и да се похаби. Всеобщата практика е сече се и се продава, как ще го оставиш да се 
похаби?! Ако е на сянка и се заскобва ще се задържи повече. Това, което е упоменато тук е, че 
някой ще започне да купува 10,20,100 – един и същи човек и трябва да се ги купува до 1000 за да 
му се намали цената, не става въпрос за еднократност. Няма никакъв проблем няма за дървата, 
цената трябва да се вдигне не да се намаля,  предприятието директно се ощетява. 
 Г-н С. Бучков – съветник: Ина мен ми се иска да са по-високи цените, по-добре ще е за 
предприятието, по-добре ще е за всички, но да направим аналогия с картофите. Пазарът, прода-
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вахме на безценица тази година. Добре е да са по-високи цените, но като няма пазар какво пра-
вим? 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Имате ли представа за цената в Пирдоп? 
 Г-н Л. Цеков – съветник: Качеството е различно. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Искате ли да добавим някаква точка, в която това 
решение да важи три месеца и след три месеца да внесат отчет за това каква е ситуацията с дър-
весина, цени, търсене и др. и тогава да преценим какво да се прави. Да дадем възможност сега да 
се работи. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Да се пробва със сегашната цена. 
 Г-жа Р. Скендерова- съветник: Аз също смятам, че нямаме никакво основание да намаля-
ваме цената, затова защото не се е получила ситуацията да нямаме продаваемост, т.е да имаме на 
склад и да не можем да продадем. Нито в миналия мандат, нито в досегашния към настоящия 
момент. Това можеше да се случи, ако общинското горско бе запазило вида, в който се намира с 
щатната численост тогава и можеше да се получи реалната потребност да има нужда. Аз прин-
ципно искам да си изкажа мнението защо ще гласувам против – когато сформирахме общинско-
то предприятие изготвихме, съответния бюджет, с който то да се издържа. Тогава имахме дока-
зателства за определяне на цени и т.н, но сега при така създалата се икономическа обстановка, 
при положение, че го създадохме да е конкурентно способно, не виждам как ще бъде конкуретн-
то способно като намалим цената. Как при намалени цени щ6е се издържа това звено. Лично аз 
незнам как ще се случи, ще намалим цените ще увеличим персонала, който ще работи, при по-
ложение, че нямаме доказателствени факти, които налагат това да се случи. Друго тема е това, че 
хората се съкратиха и се назначиха нови, но в тази тема няма да задълбочавам. 
 Г-н И. Вълов – съветник: За двама горски да се назначат преди това беше проблем сега мо-
же. Според мен най-добре преди да се опита на пазара да не се взима такова предложение. 
 Г-жа Р. Скендерова – съветник: Предлагам да говорим в цифри. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: миналия път г-н Малинов обясни, че това може да 
стане като се прехвърлят средства от едно перо в друго и няма да има проблем. Това което пред-
ложих преди малко е да бъде – пета точка – настоящето решение се взима за срок от три месеца, 
в срок от три месеца да внесе доклад за пазара на дървесина и да предложи актуална цена. Идея-
та ми е, че към момента на базата на разговори е, че във връзка с по-високите цени на общинско-
то предприятие с тези на околните и няма да се изпълни приходната част на бюджета, затова е и 
това предложение. Затова аз предложих да дадем възможност временно това да се случва. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Защо не започнем от високите цени? 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Защото са свалени цените в съседните горски. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Затова че са свалени цените не пречи на пазара, никой не е отка-
зал да купува, дори търсят материал. 
 Г-н П. Петков – служител ОП: Към момента идва един клиент и се чуди дали да я купи на 
тази цена. От Благоевград. 
 Гн И. Кривиралчев – съветник: Нека за три месеца вземем решение, но за старите цени, а 
после да ги прегледаме пак. За толкова време няма да се похаби материала. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Няма да се похаби, но ще спрат да сечат. Един кли-
ент и малко, но това означава, че е и не е активен маркетинга от страна на общината. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Господа сондирах мнение сега на 180.00 лева се фактурира шпер-
плата в момента в Копривщица. Не виждам защо трябва да отиде на 120.00 предприятието. Ако 
има някой съмнения има фирми някой да се допита.  
 Г-н И. Лесков – зам. кмет: Кой фактурира шперплат? 
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 Г-н И. Вълов – съветник: Който иска. 
 Г-н И. Лесков – зам.кмет: Как така? От къде? 
 Г-н И. Вълов – съветник: Сигурно си го купуват от Панагюрище. 
 Г-н И. Лесков – зам. кмет: Сигурно. Направете ги 180.00 лева да ги конкурираме. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Няма логика, без да е дошъл един клиент да намалим цените. Не-
ка председателя на комисията да се поинтересува от цените от фирмите и тогава да се гласува. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Бяха изказани много мнения, предлагам да пристъ-
пим към гласуване. Като предложението ми е първо да гласуваме първите четири точки, а пета 
точка да гласуваме отделно в два варианта – три месеца и един месец. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Лошото е, че като го гласуваме на по-ниската цифра, няма как да 
знаем какво ще се случи на по-голямата. 
 Г-жа И. Шипева – съветник: Предлагам да се подлага на гласуване. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Който е съгласен с докладната на комисията така 
както е внесен с четирите точки, моля да гласува.  
 „ЗА” – 6 - С. Драгийски, , Борислав Виларов, И. Шипева - Пухова, Георги Козлеков, С. Ко-
сев, С. Бучков,  
 „ПРОТИВ” – 1 - И. Кривиралчев 
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -  4 – Л. Цеков, И. Вълов, Г. Герданов, Р. Скендерова, 
  Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам към това решение т.5 – настоящето се 
взема за срок от един месец, като в същия срок ОП да предложи актуализиране на цените. 
 „ЗА” – 4 
 „ПРОТИВ” – 2 
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -  5 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам към това решение т.5 – настоящето се 
взема за срок от е три месеца, като в същия срок ОП да предложи актуализиране на цените. 
 „ЗА” – 5 
 „ПРОТИВ” – 1 
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -  5 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Не се приеха допълненията решението си остава във 
варианта докладната на комисията. 
 Прие се Решение № 70 
 На основание чл.66, ал.2 т.З, чл.68, ал.2 и чл.71, ал.1 т.4 от Наредба за условията и реда за 
възлагане изпълнението па дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и 
за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл21 от ЗМСМА ОбС реши: 
 Променя Решение №47/ 14.02.2012год. – приложение таблица цени на дървесина: 

1. Трупи за шперплат (бук) от временни складове - 120.00 лв/плътни м3, била - 140 
лв/плътни м3; 

2. Дърва за горене за фирми, юридически лица и жители от други населени места от 
временни складове: 
при закупуване на количества от 1000 плътни м3 до 2000 плътни м3 вкл. цената да 
се намали с 10%; при закупуване на количества над 2000 плътни м3 цената да се 
намали с 15%. 

3. Налага ограничение на количеството продадено дървесина на ЕТ и юридически ли-
ца не регистрирани на територията на община Копривщица до 6000 пространствени 
кубика за 2012год. 
4. Граждани с постоянно местожителство в Копривщица могат да закупят до 30 пр.м3 
на цена 28,00 лева без ДДС от временен склад или на  40,00 лева без ДДС от центра-
лен склад  
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 Точка осем от дневния ред. 
 Г-н С. Бучков представи докладната на комисията относно: Промяна годишния план за 
ползване на дървесина. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОБС: Да се добави протокол № за горялата дървесина. 
 „ЗА” – 10-, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, С. Драгийски, , Борислав Виларов, И. Ши-
пева - Пухова, Георги Козлеков, С. Бучков, Г. Герданов, Р. Скендерова, 
 „ПРОТИВ” – 0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -  0 –  
 С. Косев – отсъства в момента от залата. 
  Прие се Решение № 71 
На основание чл21 от ЗМСМА ОбС реши: 
1. Да бъдат включени в годишния план за ползване на дървесина през 2012 година, за жителите 
на гр. Копривщица, по цени на корен, утвърдени от ОбС. 
           -    Подотдел 22 „р" - 59 м3; Подотдел 39 „в" - 99 м3; 
-  Подотдел 29 „а" - 19 м3 - бб; 
- Подотдел 44 „б" - 107 м3 - бб; 12 м3 - см; Подотдел 44 з" - 9 м3 - бб; 
Подотдел 85 „о" - 35 м3; Подотдел 108 „к" - 13 м3 - бб. 
2. Дърва за огрев, от подотдел 66 „е", възлизаща на 3000 м3 да бъде включена в годишния план 
за ползване през 2012 година, от местно население, по цени на корен, утвърдени от ОбС. 
 
 Точка девет от дневния ред. 
 Г-н С. Бучков представи докладната на комисията относно: Промяна численост в ОП „Коп-
ривщица”. 
 Г-н П. Петков – служител ОП - буквата на 109 е „З” – техническа грешка. 
 Г-н Л. Цеков – съветник: Както е написано тук, какво правим с тези хора, защото както е 
написано за тези два обекта, след това ще ги уволняваме ли? За мен заради двата обектът е осно-
ванието. 
 Г-жа Р. Скендерова – съветник: Така както е написана докладната е тези обекти да се рабо-
тят от служители на ОП, няма лошо, но в предвид това, което гледахме на комисия беше ясно 
написано, че промяната на щата се налага и от икономическите условия, също предлагам да се 
раздели на две решения, но аз лично съм против увеличение числеността на персонала. 
 Г0н С. Косев – съветник: Да ги гласуваме двете точки като две отделни решения. 
 Г-н И. Вълов – съветник: някой да обясни, какво е основанието за тези 9 човека, при усло-
вие че аз поисках 3-ма стражари навремето и всички ми обясниха, че щял да се натовари бюдже-
тът. 
 Г- н И. Лесков – зам. Кмет: Не променяме числеността на ОП, тя си остава 40 човека мно-
гогодишна база, но заради това, че един от нашите контрагенти отказа договора и тази дървесина 
трябва да се усвои и тъй като в решението на ОбС и гласуваната структура има 21 човека, затова 
предлагаме за второто полугодие да се гласуват останалите. Бюджета няма да се наруши, защото 
има дори две незаети длъжности, а тези служители са 5 секачи, 2 коняри, 1 тракторист и 1 кра-
нист. Повечето от тях ще са на заработка. 
 Г-н Л. Цеков – съветник: Всички от Копривщица. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Нямаше тези неща да се купуват по предвижданият Бюджет. 
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 Г-н И. Кривиралчев – съветник: Какво значи чрез услуга за добив.  
 Г-н Б. Виларов – председател на ОБС: Г-н Косев предложи да са в две отделни решения. 
Предлагам, който е съгласен точка първа така както е предложен от комисията да бъде отделена 
като отделно решение, моля да гласува „за”: 
 „ЗА” – 10-, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, С. Драгийски, , Борислав Виларов, И. Ши-
пева - Пухова, Георги Козлеков, С. Бучков, Г. Герданов, Р. Скендерова,С. Косев 
 „ПРОТИВ” – 0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -  1 –  И. Вълов 
 С. Косев – отсъства в момента от залата. 
  Прие се Решение № 72 
На основание чл21 от ЗМСМА ОбС реши: 
Неусвоената дървесина от Обект № 11208, включващ подотдели 109 „з" и 118 „бч". от фирма 
„РАДО" ООД - гр. София. е както следва: 
• Дървесина на цели стъбла - 497 м3 лежаща маса 
• Дърва - около 1800 м3 лежаща маса. 
Да бъде добита от ОП „Копривщица" от собствени работници или чрез услуга за добив. 
 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОБС: Следващо решение, което предлагаме, на основание 
чл.21 ал.1 от ЗМСМА ОбС реши: Променя Решение №49 по Протокол № №5/14.02.2012 год 
Приложение№ 3: други дейности по селско и горско стопанство, лов, риболов 9 численост било: 
21м; става: 30, моля който е съгласен да гласува „за”  
 „ЗА” – 7 -, И. Кривиралчев, С. Драгийски, , Борислав Виларов, И. Шипева - Пухова, Георги 
Козлеков, С. Бучков,  
 „ПРОТИВ” – 3 И. Вълов, Г. Герданов, Р. Скендерова, 
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -  1  – Л. Цеков 
 Прие се Решение № 73 
 На основание чл.21 от ЗМСМА ОбС реши: 
 Променя Решение №49 Приложение№ 3: други дейности по селско и горско стопанство, 
лов, риболов 9 численост било: 21м; става: 30 
 
 Точка десет от дневния ред. 
 Г-н С. Бучков представи докладната на комисията относно: Доставяне на дърва с префе-
ренциални условия. 
 Г-жа Р. Скендерова – съветник: Предлагам да се гласува решението в три части, първото 
решение от първа до шеста точа, втора част от т.7 до т.17, второ и трето римско да са трето ре-
шение, това е защото за физическите лица мисля, че има някакво разделение на хората по заслу-
ги и съм против за второто и трето решение съм против, обединени в едно решение не може да 
се отчете вота ми. Няма аналог по който да се сравняват. 
 Г - жа И. Шипева – съветник: Подкрепям това което предложи Скендерова, като предлагам 
да се завишат дървата за някои звена от администрацията, ДСП – 30 пр м3, посетителки център 
„Богдан” - 30пр м3, Първо класно училище - 60пр м3, обща административна сграда - 50пр м3 и 
към многодетните майки да добавим Анна Иванова. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Критерия за многодетни майки какъв е? 
 Г-жа И. Шипева – съветник: Три и над три. 
 Г-н И. Вълов – съветник: Не мисля, че са тези само. 
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 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Не можем ли да вземем решение за многодетни май-
ки, общината да си ги издири? Г-н Косев, би трябвало да има в законодателството да има какво е 
многодетна майка. 
 Г-жа Р. Скендерова – съветник: Защо само за вдовиците на бившите кметове. 
 Г-н И. Лесков – зам.кмет: Това което предложи за първо решение го извадете сега, така или 
иначе тези дърва ще се добиват в процес на цялата година и ще се уточняват. За посетителски 
център „Богдан” е предложено 10, защото от там ще се изведат работещите и ще дойдат в адми-
нистрацията.  
 Г-н Л. Цеков – съветник: В третата част да бъде над 50%, без да се включват 50%. 
 Г-жа Доева – гражданин: Каква е разликата между вдовица и вдовица на властимащ, като 
за това време те са си получавали заплащането. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС уточни оформянето на решението, като да бъдат гру-
пирани на звена и неправителствени организации и подложи предложенията на гласуване. Като 
първата част за физически лица се реши да се върне и до уточни и след това отново да се внесе 
на за гледане на заседание на ОбС. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Който е съгласен: От временните складове общинска 
собственост да се предоставят дърва за сметка на общината за отоплителен сезон 2012 година на 
ведомства на бюджетна издръжка, заплатили цена на корен както следва: 
Климатичен пансион - 20 /двадесет/пр.м3 дърва за огрев; 
Домашен социален патронаж - 30 м3/тридесет/ пр.м3 дърва за огрев; 
Посетителски център „Богдан"- 30 /тридесет/ пр.м3 дърва за огрев. 
Дирекция на Музеите - 40 / четиридесет/ пр.м3 дърва за огрев; 
Общинско предприятие „Копривщица" - 16 /шестнадесет/ пр.м3 дърва за огрев; 
Първо класно училище - 60 / шейсет/ пр.м3 дърва за огрев; 
Община - административна сграда - 50 /петдесет/ пр. м3 дърва за огрев; 
Народно читалище „Х.Н.Палавеев" - 30 /тридесет/ пр.м3 дърва за огрев; 
Съвет на туризъм /Информационен център/ - 10 м3/десет/ пр.м3 дърва за огрев 
 „ЗА” – 10 -, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, С. Драгийски, , Борислав Виларов, И. 
Шипева - Пухова, Георги Козлеков, С. Бучков, Г. Герданов, Р. Скендерова, И. Вълов 
 „ПРОТИВ” – 0  
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -0–  
 Отсъства С. Косев към момента на гласуването от сградата. 
 Прие се Решение № 74 

На основание чл21 от ЗМСМА ОбС реши: 
 От временните складове общинска собственост да се предоставят дърва за сметка на об-

щината за отоплителен сезон 2012 година ведомства на бюджетна издръжка, заплатили цена на 
корен както следва:  

Климатичен пансион - 20 /двадесет/пр.м3 дърва за огрев; 
Домашен социален патронаж - 30 м3/тридесет/ пр.м3 дърва за огрев; 
Посетителски център „Богдан"- 30 /тридесет/ пр.м3 дърва за огрев. 
Дирекция на Музеите - 40 / четиридесет/ пр.м3 дърва за огрев; 
Общинско предприятие „Копривщица" - 16 /шестнадесет/ пр.м3 дърва за огрев; 
Първо класно училище - 60 / шейсет/ пр.м3 дърва за огрев; 
Община - административна сграда - 50 /петдесет/ пр. м3 дърва за огрев; 
Народно читалище „Х.Н.Палавеев" - 30 /тридесет/ пр.м3 дърва за огрев; 
Съвет на туризъм /Информационен център/ - 10 м3/десет/ пр.м3 дърва за огрев 
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Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: На основание чл21 от ЗМСМА I. На лица с намале-
на трудоспособност над 50 %, удостоверени с експертно решение от ТЕЛК или НЕЛК да се пре-
доставят дърва за огрев от временните складове на Община Копривщица по 7 пр.м3 на цена 23,00 
лв./м3 пр. без вкл.ДДС, а от централен склад на цена 35 лв/ м3 пр. без вкл. ДДС. ІІ. На лицата над 
80 години и/или 90% намалена трудоспособност с постоянно местожителство и целогодишно 
живеещи на територията на община Копривщица да се доставят безвъзмездно за сметка на об-
щина Копривщица до дома им по 3 пр.м3 дърва за огрев. Който е съгласен моля да гласува. 
 „ЗА” – 10 -, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, С. Драгийски, , Борислав Виларов, И. 
Шипева - Пухова, Георги Козлеков, С. Бучков, Г. Герданов, Р. Скендерова, И. Вълов 
 „ПРОТИВ” – 0  
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -0–  
 Отсъства С. Косев към момента на гласуването от сградата. 
 Прие се Решение № 75 
 На основание чл21 от ЗМСМА ОбС реши: 
 I. На лица с намалена трудоспособност над 50 %, удостоверени с експертно решение от 
ТЕЛК или НЕЛК да се предоставят дърва за огрев от временните складове на Община Коприв-
щица по 7 пр.м3 на цена 23,00 лв./м3 пр. без вкл.ДДС, а от централен склад на цена 35 лв/ м3 пр. 
без вкл. ДДС.  
 ІІ. На лицата над 80 години и/или 90% намалена трудоспособност с постоянно местожител-
ство и целогодишно живеещи на територията на община Копривщица да се доставят безвъзмез-
дно за сметка на община Копривщица до дома им по 3 пр.м3 дърва за огрев. 
 
 Точка единадесет от дневния ред. 
 Г-н Г. Козлеков представи докладната на комисията относно: Паркирането в града. 
 След продължилите разисквания Г-н Б. Виларов – председател на ОбС подложи докладната 
на комисията на гласуване.  
 „ЗА” – 10 -, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, С. Драгийски, , Борислав Виларов, Георги 
Козлеков, С. Бучков, Г. Герданов, Р. Скендерова, И. Вълов, , С. Косев 
 „ПРОТИВ” – 0  
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -0–  
 Отсъства И. Шипева - Пухова към момента на гласуването от сградата. 

Прие се Решение № 76 
 На основание чл.21от ЗМСМА Общински съвет Копривщица реши: 
 Възлага на Кмета в срок до един месец да подготви проект за временни мерки за паркира-
нето в града за летния сезон 2012 и предложи временни места за паркинг. 

 
 Точка дванадесет от дневния ред. 

Г-н Г. Козлеков представи докладната на комисията относно: Създаване и поддържане на 
общински регистри. 
 След продължилите разисквания, като се добави и престилки за каруците. Г-н Б. Виларов – 
председател на ОбС подложи докладната на комисията на гласуване.  
 „ЗА” – 9-, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, С. Драгийски, , Борислав Виларов, Георги 
Козлеков, Г. Герданов, Р. Скендерова, И. Вълов, , С. Косев 
 „ПРОТИВ” – 0  
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -,1 – С. Бучков, 
 Отсъства И. Шипева - Пухова към момента на гласуването от сградата. 
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Прие се Решение № 77 
 На основание чл.21от ЗМСМА Общински съвет Копривщица реши: 

Възлага на Кмета да създаде и подържа: 
1. Регистър на каруците в града, като се определи цвят на каруците, номера и се задължат 

да собствениците да ги приложат, както и слагат светло отразители и престилкки. 
2. Да се създаде регистър на кучетата и се събере таксите от собствениците на кучета. 
3. Да се направи по-гъвкаво работното време на пъдаря предвид неговите функционални 

задължения. 
 

 Точка тринадесет от дневния ред. 
Г-н Г. Козлеков представи докладната на комисията относно: План за защита при бедствия 

и аварии. 
След продължилите разисквания се реши да бъде паркинги. Г-н Б. Виларов – председател 

на ОбС подложи докладната на комисията на гласуване.  
 „ЗА” – 10-, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, С. Драгийски, , Борислав Виларов, Георги 
Козлеков, Г. Герданов, Р. Скендерова, И. Вълов, , С. Косев, С. Бучков, 
 „ПРОТИВ” – 0  
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -,0 – Отсъства И. Шипева - Пухова към момента на гласуването от 
сградата. 

Прие се Решение № 78 
 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.65,ал.11 от ЗЗБ Общински съвет 
Копривщица реши: 

1. Утвърждава план за защита при бедствия на община Копривщица. /Приложение 1 към 
настоящето решение/. Планът има за цел да определи и систематизира видовете опасности и 
произтичащите от тях неблагоприятни последици за населението, околната среда и функциони-
рането на обектите от националното стопанство. В зависимост от видовете и характера на потен-
циалните рискови фактори след реална оценка на наличните сили и средства в     обектите, кмет-
ствата и  общината като цяло, да предвиди организацията, координацията, ръководството и ос-
новните функции и задачи на държавните органи, местното самоуправление и местната адми-
нистрация, фирмите и обектите за недопускане, намаляване и ликвидиране на последствията при 
възникване на бедствия и аварии на територията на община Копривщица. 

2. При възникване на бедствия и аварии, въвеждането на настоящия План се осъществява 
по разпореждане на Ръководителя на Общинския щаб за координиране на спасителни и неот-
ложни аварийно-възстановителни работи в - община Копривщица /КМЕТА НА ОБЩИНАТА/, а 
в негово отсъствие - от Заместник – Ръководителя на Щаба. 

3.Общинския план може да бъде въведен в действие и от старшите инстанции /Областния 
управител, Министъра на извънредните ситуации/. 

 
 Точка четиринадесет от дневния ред. 

Г-н С. Косев представи докладната на комисията относно: Отчет на читалище Х. 
Н.Палавеев 
След продължилите разисквания по предложение на г-н Герданов се промени името на чи-

талището да се изпише Хаджи Ненчо Дончев Палавеев. Г-н Б. Виларов – председател на ОбС 
подложи докладната на комисията и направените корекции на гласуване.  
 „ЗА” – 11-, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, С. Драгийски, , Борислав Виларов, Георги 
Козлеков, Г. Герданов, Р. Скендерова, И. Вълов, , С. Косев, С. Бучков, И. Шипева 
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 „ПРОТИВ” – 0  
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -,0 –  

Прие се Решение № 79 
         На основание чл21 от ЗМСМА и чл. 26 а от ЗНЧ ОбС Реши 
        Приема отчета  НЧ "Хаджи Ненчо Дончев Палавеев-1869" приет на годишно отчетно събра-
ние на читалището проведено на 01.03.2012г. 

 
 Точка петнадесет от дневния ред. 

Г-н С. Косев представи докладната на комисията относно: МБАЛ Пирдоп 
След продължилите разисквания по предложение Г-н Б. Виларов – председател на ОбС 

подложи докладната на комисията на гласуване.  
 „ЗА” – 11-, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, С. Драгийски, , Борислав Виларов, Георги 
Козлеков, Г. Герданов, Р. Скендерова, И. Вълов, , С. Косев, С. Бучков, И. Шипева 
 „ПРОТИВ” – 0  
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -,0 –  

Прие се Решение № 80 
             На основание чл21 от ЗМСМА ОбС Реши 

Дава право на Кмета и Председателя на общински съвет Копривщица, съвместно да учас-
тват в преговори между представители на общините Антон. Златица. Копривщица. Мирково. 
Пирдоп. Чавдар и Челопеч и излизате предложение за начина и формата, по която общинската 
болница - МБАЛ Пирдоп да се структурира в регионална болница на общините Антон. Златица. 
Копривщица. Мирково. Пирдоп. Чавдар и Челопеч. 

Общински съвет Копривщица е съгласен община Копривщица да участва дялово в собст-
веността и управлението на регионалната болница под форма и по начин, предложени от Кмета 
на община Копривщица и Председателя на ОбС Копривщица за обсъждане и приемане от ОбС 
Копривщица, като преди това запознаят съветниците с финансовите параметри. 

 
 Точка шестнадесет от дневния ред. 

Г-н С. Косев представи докладната на комисията относно: Поставяне на мемориален знак. 
След продължилите разисквания по предложение на г-жа И. Шипева се добави в решение-

то   1. Средствата по изграждането да бъдат дарителски, като за целта се открие извънбюджет-
на набирателна сметка. 

2. Възлага на кмета и главния архитект да определят место и внесат за утвърждение в ОбС. 
3. Възлага на Дирекция на музеите да издири всички родственици, с цел финансово подпо-

магане и съдействие 
4. Възлага на Кмета да оглави и изгради инициативен комитет, като определи кой ще уп-

ражнява последваш контрол. 
 Г-н Б. Виларов – председател на ОбС подложи докладната на комисията с направените 

предложения на гласуване.  
 „ЗА” – 11-, Л. Цеков, И. Кривиралчев, И. Вълов, С. Драгийски, , Борислав Виларов, Георги 
Козлеков, Г. Герданов, Р. Скендерова, И. Вълов, , С. Косев, С. Бучков, И. Шипева 
 „ПРОТИВ” – 0  
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  -,0 –  

Прие се Решение № 81 
 

          На основание чл21 от ЗМСМА ОбС Реши: 
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Дава съгласие в чест на 135 годишнина от Освобождението на България да се изг-
ради Мемориален знак, който да увековечи паметта на копривщенските опълченци и 
направи достояние на хилядите гости на града техния героизъм и саможертва в името на 
България.  

1. Средствата по изграждането да бъдат дарителски, като за целта се открие извънбюджет-
на набирателна сметка. 

2. Възлага на кмета и главния архитект да определят место и внесат за утвърждение в ОбС. 
3. Възлага на Дирекция на музеите да издири всички родственици, с цел финансово подпо-

магане и съдействие 
4. Възлага на Кмета да оглави и изгради инициативен комитет, като определи кой ще уп-

ражнява последваш контрол. 
 

Г- н Г. Герданов предложи да се направи и паметник на П. Каравелов, във връзка с чества-
нето на кръглата годишнина.  
17. Други 

Г-н И.Вълов – съветник: Какво стана с Протокол №7? 
Г-н Г. Герданов – съветник: За следващата сесия да се заложи точка избор на председател 

на КЕУР  и зам.председател. 
Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Трябва да го видя това. 
Г-н И. Вълов – съветник: Този пъдар да се смени, защото не си изпълнява функционалните 

задължения. 
Г-н Б. Виларов – съветник: Ще се постави въпроса. 
Г-жа Р. Скендерова – съветник: Да се реши на икономическа комисия за разминаването на 

протокола. 
18. Отговор на питания. 
19. Питания 
Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Какъв е контрола по превоза на дървесината. 
 
 
След приключване на дневния ред заседанието беше закрито от Б. Виларов – председа-

тел на ОбС. 
Край: 20:55 часа. 

Протоколист:………………….  Председател на …………………………. 

  /М. Тороманова/       /Б. Виларов/ 


