
 
 

 
 

 
П Р О Т О К О Л    № 29 

 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:        Община Копривщица  
ДАТА:                                                                                                 27.06.2013 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                                        18:45 h - 21:45 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                   Мария Христова Тороманова 

 
 
Днес 27.06.2013 година се проведе извънредно заседание на Общински съвет 

- град Копривщица. 
На заседанието присъстваха общинските съветници: Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. 
Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков, Р. Скендерова и 
Г. Козлеков. 
Отсъства: Ис. Шипева – Пухова - по уважителни причини; Ст. Косев-подал остав-
ка като съветник; 
 Б. Виларов – председател на ОбС провери наличието на кворум и откри засе-
данието. 

Б. Виларов – председател на ОбС представи проекта за дневен ред: 
1. Информация за дейността на ОП „Копривщица” 
2. Заповед областен управител – връщане решение №260 
3. Доклад от Иван Кесяков 
Относно: Издаване записна заповед. 
4. Разни 
5. Питания 
6. Отговори на питания 
Б. Виларов – председател на ОбС предложи да се направят средните промени 

по него: 
Т. 3 да отпадне, тъй като липсва представител на администрациятав.т.Разни 

да се разгледа една молба на г-жа Душкова и една декларация на Ст.Кунчев 
Ст. Бучков – съветник: Да се включи в т.Разни – писмо от председателя на 

КЗК. 
Г.Козлеков – съветник:Аз съм въздържал се за отпадането на т.3. 
Г. Герданов – съветник: Към т. Разни – покана от Евробилд. 
Поради непостъпили други предложения се премина към гласуване. 



 
 

 
 

За предложението т.3 да отпадне от дневния ред: 
„за” – 7 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ив. 

Кривиралчев, Р. Скендерова . 
„против” – 1 – Ст. Бучков 
„въздържал се” – 1- Г. Козлеков 
За останалите предложения от дневния ред: 
„за” – 9 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ив. 

Кривиралчев, Р. Скендерова , Ст. Бучков и Г. Козлеков 
„против” – 0 –  
„въздържал се” – 0-  

Прие се следния дневен ред: 
 

1. Информация за дейността на ОП „Копривщица” 
2. Заповед на областен управител – връщане решение №260 
3. Разни 
4. Питания 
5. Отговори на питания 

 
Б. Виларов –председател на ОбС: Искам преди да продължим работа да 

кажа няколко думи: Категорично възразявам срещу твърденията, които се пра-
вят на заседания на комисии и сесии и което се разпространява из целия град – 
как общинския съвет не работел. Сега разбирам, че това прилича на добре поз-
ната ни комунистическа пропаганда от 50-те и 60-те години, но всичко има гра-
ници. Тези дни дори научих, че в стаята имало бръмбари и всичко, което – ре-
довно ни подслушвали и от там идвала информацията. това категорично не е 
вярно. Това, че системно Кмета не си изпълнява задълженията като Кмет и не се 
явява на заседанията на ОбС, както и липсата на ОА, правени са и не малко 
циркове от общински съветници, но мисля, че това, което се твърди – че не се 
спазва правилникът - е категорично не вярно. 

Ст. Бучков – съветник: Г-н Виларов опитвате се да манипулирате общест-
веното мнение. Някои неща са категорично неверни. Продължавате да внасяте 
вчера за днеска материали. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Няма такова нещо, във вторник са даде-
ни материалите при Вас кога са донесени аз не знам. Още от началото има 
проблем с разнасянето на материалите – една от служителките дори ми каза аз 
какво съм си въобразявал. 

Р. Скендерова – съветник: В динамиката на днешното време много ли е 
важно кога сме си получили материалите – това е несериозни. Едва ли някой от 
нас стои на пощата за да получи материалите. 



 
 

 
 

Б. Виларов – председател на ОбС: Сега всеки получава материалите и по 
електронна поща, освен това искам да Ви кажа, че миналия мандат макар, че 
искахме документите да ни се пращат поел.поща това не се правеше, категорич-
но беше наредено да не се изпращат за да се пречи на работата. 

По първа точка от дневния ден: Информация за дейността на ОП 
„Копривщица”: 

С.Андреевски – ВриД ОП:  Аз съм упълномощен да дам отчет за състояни-
ето на ОП. При приемането на структурата Вие сте го обрекли на фалит: не мо-
же 12 човека да работят, а 13 чиновници. При тази структура никога не може да 
изкара едно предприятие. В момента има задължение за 60 хил. лева. Няма дви-
жение на материала. В това предприятие се е плащало на камиона. Има дърве-
сина на склад – никой не я е приел и никой не отговаря за нея. Фрапиращо е, че 
отсечена едрата дървесина – клони, всичко пустее там. Най-хубавата дървесина 
е отсечена. За година и половина – къде бяхте Вие – идете вижте, искам да нап-
равите комисия и аз ще дойда. Най-хубавата гора я няма – такова нещо няма ни-
къде. Искам пълна ревизия, комисия за състоянието на гората. Ние нямаме гора 
за тази година – на сечището се води, че трябва да има толкова кубика за сечене, 
а то няма! 

Б. Виларов – председател на ОбС: Ако правилно съм Ви разбрал - дървеси-
на, която е била залегнала в годишния план за ползване – сега го няма. 

С. Андреевски – ВриД: Да, правилно. Тези фирми, които ще ме съдят сега 
са я откраднали. По документ в този обект трябва да има 1000 куб.м. по доку-
мент са извозени 500куб.м, но другите ги няма. Работата е сериозна. Няма дви-
жение на дървесина. Няма охранителен участък – никой не отговаря за нищо. 
На мен ми трябват работници. 

Л. Цеков – съветник: Аз съм изумен и искам да приветствам г-н Андреевс-
ки за това. Още в началото ние казахме, че с тази структура предприятието ще 
фалира. До този момент ние питахме, но никой не ни казваше какво става. Ако 
не си беше тръгнал Т.Малинов – пак щеше да продължава така. Това, което 
липсва като стояща гора – какво правим? 

С. Андреевски – ВриД: Аз ще искам Вашето съдействие за одобряване на 
допълнително дървесина. Друго- на мен ми трябват работници. Аз финансовото 
състояние на ОП ще го оправя. 

Б. Виларов- председател на ОбС: С правилника заложихме служителите 
бяха 40, с една промяна на правилника – 30, а по бюджета 29, но той е в съд. 
Какви са приходите и разходите на ОП? Работа на ОП е не само да сече дърве-
сина, а и да провежда конкурси за добив и сеч на дървесина. 

С. Андреевски – ВриД: Приходите не мога да кажа, някъде към 250000-
300000лв., има задължение към 60000,00лв, но няма лесфонда и няма къде да 
сечем. Горивата не са плащани с месеци, заплати, резервни части, но пак казвам 
нямам лесфонд. Вие имате решение 55% от ОП, 30% - за местни фирми и 15% - 



 
 

 
 

за други- вие ограничавате ОП. Ще внеса за намаляване на 55%. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Не става дума, че всички 55% са от ОП, 

но с услуга дърводобив, колкото прецените, че неможе да ги отсечете.  
С. Андреевски – ВриД: Искам да вземете решение да проверим тези фирми 

– клоните са там – парите ги няма. Затова съм тук – искам ревизия. 
М. Панчева – радио програмен ръководител: Има ли фирми, които сега ра-

ботят? Вменихте ли отговорности? 
С. Андреевски – ВриД: Физически нямам време да го направя, но има се-

чища в което има дървесина. Няма никаква документация. Няма фирми, които 
да работят. Аз намирам на поляната 20куб.м, на другия край 40 куб.м.на кой е 
не знам. Никой не отговаря.  

Л. Цеков – съветник: Предлагам да направим констатацията, ревизия и да 
направим след това мотивирано искане – ревизия от ДФИ, ние трябва да напра-
вим ревизия точно какво липсва. 

С. Андреевски – ВриД: Не ме разбрахте – искам местна ревизия. 
Р. Йовков – гражданин: Ще кажа първо, че не съм го аз извикал г-н Андре-

евски, точно обратното той е извикан и заради мен. Тези думи аз Ви го казах и 
преди – казах Ви, че такава кражба която се случва в гората не се е случвало ни-
кога и никъде до сега. Да се направи комисия от ОбС, ОА и РДГ, защото утре 
ще му търсят тази дървесина на него. Не може да му се домаркира. Когато тук 
говорих, че ОП не трябва да се занимава с добив, а с кражбите – казаха а-на теб 
така ти изнася. Резултатите от тази комисия да са в един доклад. Искам само г-н 
Козлеков да каже какво мисли. 

Г. Козлеков – съветник: Не съм очаквал, че е такава каша. Това, което Тони 
казваше няма нищо общо с това. Съгласен съм да се направи комисия. 

Р. Скендерова – съветник: Успяхте ли в краткото време да погледнете този 
проект. Вие ще продължите ли да работите с тази структура? 

С. Андреевски – ВриД: не не съм се запознал. Няма да се съобразя с Вас и 
назначих вече 2 секачи, не ми трябват чистачки, пъдари и т.н. 

Л. Цеков – съветник: ОбС не определя длъжностите на предприятието – 
ние само числеността определяме. 

Г. Герданов – съветник: Моя въпрос към директора е какво мислите за за-
лесяването?  

С. Андреевски – ВриД: Закона го измениха така – голо сечище до 7 години 
не се залесява. 

Г. Герданов – съветник: Предлагам за тази комисия единия член да е Ст. 
Бучков, а другия да е Г. Козлеков. 

Ст. Бучков – съветник: Аз си давам отвод. Моето мнение до сега не се чу-
ваше, защо сега да съм?! Б. Виларов е по-голям специалист по всичко. 

Л. Цеков – съветник: Аз предлагам Ис. Вълов. 
Г. Герданов – съветник: Понеже засягате целия общински съвет – посочете 



 
 

 
 

поне един пример, когато не сме Ви зачели мнението като специалист. 
Ст. Бучков – съветник: Например при определяне заплащането на предсе-

дателя, за това като специалист ще Ви кажа на следващото заседание. 
Р. Йовков – гражданин: Лично смятам, че трябва да влезнете в тази коми-

сия, заради това – дайте да се свърши работата както трябва да няма опорочава-
не, за да бъде стойностна. Да има група хора, които да са абсолютно обективни 
и професионалисти. Само това е начина. Като политически групи ние с Вас сме 
разделени, но като лична молба го приемете. Приемете го, защото е редно да е 
така. 

Л. Цеков – съветник: Предлагам Ст. Драгийски. 
Ст. Бучков – съветник: Аз имах едно наум – в момента община Копривщи-

ца е завела иск за връщане на останалите гори, които са държавни. Аз съм слу-
жител на ДГС да не съм в конфликт на интереси. Трябва да поискам разрешение 
от ДГС. 

Ст. Андреевски – ВриД: Значи общинския съвет една година и половина не 
сте направили нищо, моите уважения. Колегата лесовод не го ли видя досега?! 
Сега и не иска да участва в комисията! Явно помощ аз от ОбС няма да получа. 
Ние сме лесовъди – ти досега не си ли видял какво става?! 

Б. Виларов – председател на ОбС: Той има съображения, той има право на 
отвод. До тук предложенията са: Ис. Вълов, Ст.Драгийски и Г. Козлеков и ще 
помолим и от РДГ да изпратят човек. Комисията си е на ОбС и каним предста-
вители на ОА и РДГ. 

Р. Скендерова – съветник: Не е ли обратно? РДГ прави комисия и членове 
на ОбС и ОА взимат участие. 

Р. Йовков – гражданин: Поискайте от Д-ра на РДГ да направи проверка с 
представители на ОбС и да се изиска и представител на ОА. Констативния про-
токол ще има стойност ако те дойдат. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Мотиви: След предоставената информа-
ция за извършената сеч в ОГФ в отдели включени в ГПП от създаване на предп-
риятието. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА. 1. ОбС създава временна 
комисия за проверка на извършената сеч в ОГФ в отдели включени в ГПП от 
създаването на предприятието. 2. Комисията да е в състав трима души: Ис. Въ-
лов, Г. Козлеков, Ст. Драгийски. 3. Комисията да изиска проверка от РДГ в коя-
то да участват и представители на ОА, ОП, РДГ. 

Р. Йовков – гражданин: В момента не подготвяте проекта за решение както 
трябва. РДГ трябва да направи проверката, защото Вашите констатации не са 
точни – Вие не сте компетентни органи.  

Б. Виларов – председател на ОбС: Не е точно така! 
Ст. Бучков – съветник – напуска заседанието, като обърна внимание, че го 

прави заради некомпетентността на председателя на ОбС. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Поведението на г-н Бучков последните е 



 
 

 
 

възмутително. Вие като общински съветници трябва да му направите забележка. 
Г-н Андреевски се обърна към ОбС да направи комисия за да провери, затова 
предложението е да се направи комисия и отделно да е комисия от РДГ. 

Г. Козлеков – съветник: Предлагам РДГ да направи тази комисия, а ние сме 
само в помощ.  

Б. Виларов – председател на ОбС: Г-н Козлеков година и половина съм ис-
кал такаа проверка, Вие, г-н Бучков и други съветници саботираха такава коми-
сия. Не съм съгласен с Вашето предложение. 

Възникнаха други мнения по конституиране на комисията. Във връзка с 
направените разисквания Р. Скендерова представи следния проект за решение. 
Мотиви: 1. Във връзка с подаден устен сигнал от ВрИД ОП”Копривщица” – 
С.Андреевски на заседание на ОбС, проведено на 26.06.2013год. На основание 
чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши: 1. Да се направи пълна проверка на ОП. 2. 
Да бъда уведемен РДГ – София да излъчи комисия в която да влезнат трима съ-
ветници: Г. Козлеков, Ст. Драгийски и Ис. Вълов, от ОА излъчени от Кмета на 
община Копривщица, включително г-н Андреевски. 

Поради различия на проектите за решения се подложиха и двата проекта за 
решение на гласуване. 

По първия проект – предложен от г-н Б. Виларов, като председател на ко-
мисията е Ст. Драгийски. 

„за” – 1 - Б. Виларов,. 
„против” – 5 – Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Г. Коз-

леков 
„въздържал се” – 2- Л. Цеков, Ив. Кривиралчев. 
Не се приема – предложението. 
По втория проект за решение: 
„за” – 7 -Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Г. Козлеков, 

Л. Цеков, Ив. Кривиралчев 
„против” – 1 –Б. Виларов 
„въздържал се” – 0 -  
Прие се Решение № 267 
Мотиви: 1. Във връзка с подаден устен сигнал от ВрИД ОП”Копривщица” 

– С.Андреевски на заседание на ОбС, проведено на 26.06.2013год.  
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши: 
1. Да се направи пълна проверка на ОП.  
2. Да бъда уведомен РДГ – София да излъчи комисия в която да влезнат 

трима съветници: Г. Козлеков, Ст. Драгийски и Ис. Вълов и представители от 
ОА излъчени от Кмета на община Копривщица, включително г-н Андреевски. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Искам да изложа монивите си. Колеги в 
продължение на година и половина сме поставяли въпроса за безобразията, кои-



 
 

 
 

то се вършат от ОГФ. Беше предложено да се направи временна комисия за 
проверка. Точно от непоследователна политика от ОБС, особено от хора като г-
н Бучков и г-н Козлеков, чието предложение е за назначаване на г-н Т. Малинов 
за директор на ОП, доведе до сегашната ситуация. Това, което днес отново гла-
сувахме е бягане от отговорност. 

По точка втора от дневния ред: Заповед на областен управител – връ-
щане решение №260. 

По първата докладна на комисията нямаше коментари поради, което г-н 
Виларов – председател на ОбС постави предложението на гласуване. 

„за” – 8 -Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Г. Козлеков, 
Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Б. Виларов 

„против” – 0– 
„въздържал се” – 0 -  
Прие се Решение № 268 
Мотиви: 1. Заповед на областния управител. 
На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица реши: 

Отменя Решение № 260/ 30.05.2013год. на ОбС Копривщица. 
По втората докладна на комисията нямаше коментари поради, което г-н 

Виларов – председател на ОбС постави предложението на гласуване. 
„за” – 8 -Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Г. Козлеков, 

Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Б. Виларов 
„против” – 0– 
„въздържал се” – 0 -  
Прие се Решение № 269 
Мотиви:  
1. Решение №77/13.05.2013год 
2.  Продължаващия съдебен спор пречи на проекта на община Копривщица за 

водния цикъл по ОПОС.  
3. С цел недопускане на допускане на допълнителни финансови щети на об-

щина Копривщица, поради сериозното увеличаване на сумата, която ще дължи 
община Копривщица на ищците на делото  

4. Поемане отговорност за тези действия.  
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица реши: 

1.. Препоръчва на Кмета на община Копривщица да не обжалва решение на СОС 
№77/13.05.2013год и да продължи строително монтажните работи.  
2. Да се внесе цялата документация по пречиствателната станция в ОбС. 
 



 
 

 
 

 
По точка трета: Разни. 
По молбата на Ц.Д.Тороманова 
Г-жа Тороманова представи искането си за общинския имот да го закупи 

при възможност. Съветниците и обясниха, че комплекта документи се внася от 
Кмета и, че те могат да обявят имота за търг. 

 
По молбата на “Евробилд”. 
Г. Герданов съветник представи молбата на “Евробилд”. 
Л. Цеков - съветник: Евробилд е започнал работа през изминалия мандат. 

Има дори протокол за приемане на работата от сегашната администрация. Тези 
задължения не е ли мислил Кмета?! Имам информация, че за корекцията на ре-
ката има много допълнителна работа, която не влиза по проектът и сега ще 
цъфне, като сигурно има договори. 

Р. Йовков – гражданин: Трябва да Ви уведомя, че се правят недопустими 
неща и като счетоводна и като финансова дисциплина. Ние сме въвели обекта в 
експлоатация от 10.08.2012год. Една година съгласно т.23 от Договора трябва-
ше да е върната гаранцията. Тези гаранции ги няма в сметката обаче. Има една 
не върната гаранция и по друг договор  едни 14000лв.  Молбата ми е да бъдете в 
помощ да се предотвратят тези неща. Да сигнализирате на АФИ. Имаме договор 
с г-н Кесяков за 53000лв – дейността по ел. частта. Проведох разговори с Кмета 
и сина му и молбата ми беше от началото на годината да започнат да се изпла-
щат някакви пари. По три договора си събрах парите със съдия изпълнител. 
Крайно време е ОбС да вмени на някой някаква отговорност. Най-голямото на-
рушение е изхарчването на парите за гаранциите и не връщането им за изпълнен 
договор. Някой трябва да носи отговорност. От наша страна има добронамере-
ност – съгласни сме и да разсрочим плащането, но никой до този момент не ни е 
потърсила да го договорим. 

Р. Скендерова – съветник: До Кмета писмото на същата дата ли е? Има ли 
вече заведено дело? Ще бъде ли заведено такова? 

Р. Йовков – гражданин: Ще помислим по въпроса. За сега ни се иска да се 
разсрочи и да не стига до съд отново. Все пак те нямат никакво основание да 
задържат гаранции.  

Б. Виларов – председател: Предлагам следния проект за решение: На осно-
вание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС Реши: Упълномощава председателя на 
ОбС да изпрати на АДФИ и МФ писмо с искане за проверка по сигнала на “Ев-



 
 

 
 

робилд” за разходване на гаранциите по договорите. 
Г. Козлеков напусна заседанието. 
„за” – 7 -Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Л. Цеков, Ив. 

Кривиралчев, Б. Виларов 
„против” – 0– 
„въздържал се” – 0 -  
Прие се Решение № 270 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС Реши: Упълномощава пред-

седателя на ОбС да изпрати на АДФИ и МФ писмо с искане за проверка по сиг-
нала на “Евробилд” за разходване на гаранциите по договорите. 

По точка питания:  
Л. Цеков – съветник: Електромотора имам сведение, че е откраднат от га-

тера. С нашите действия прикриваме безстопанственост. ОА да предостави в 
ОбС по какъв повод се изнасят дърва за огрев за община Челопеч при положе-
ние, че има недоставени дърва по фактури на наши граждани. На каква цена се 
продават? Какви количества до момента са извозени за там? 

Г-н Б. Виларов – председател на ОбС запозна съветниците със становището 
на КУПКИ. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Честно казано не е ясно ДМ каква струк-
тура е, при положение, че е на методическо подчинение на МК и на админист-
ративно на Кмета. Поне от 2009год. как работи ДМ не е ясно как работи. Трябва 
в кратки срокове да се изработи такъв правилник. В други общини има дирек-
ции – Култура и те са част от ОА, но тук те не са структура на ОА. 

Поради изчерпване на дневния ред г-н Виларов закри заседанието. 
 
Край: 21:45 часа. 

 
                     


