
 
 

 
 

 
П Р О Т О К О Л    № 31 

 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:        Община Копривщица  
ДАТА:                                                                                                 26.07.2013 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                                        18:45 h - 20:55 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                   Мария Христова Тороманова 

 
 
Днес 26.07.2013 година се проведе извънредно заседание на Общински съвет 

- град Копривщица. 
На заседанието присъстваха общинските съветници: Б. Виларов, Л. Цеков,  

Ис. Вълов, Г. Герданов, П. Тороманова,  Ст. Драгийски, Ст. Бучков, Ив. Криви-
ралчев, Г. Козлеков, Ис. Шипева – Пухова 

Отсъства: Р. Скендерова – по уважителни причини. 
 Присъства М. Панчева – радио – програмен ръководител и граждани. 
 Б. Виларов – председател на ОбС провери наличието на кворум и откри 

заседанието. 
Б. Виларов – председател на ОбС представи дневния ред на обсъждане. 
1. Доклад от Кмета на община Копривщица 
Относно: Актуализация на годишния план за ОГТ. 
2. Доклад от Кмета на община Копривщица 
Относно: Даване дърва на общински структури. 
3. Доклад от Кмета на община Копривщица 
Относно: Ползване на дърва от ОА. 
4. Доклад от Кмета на община Копривщица 
Относно: Отдаване под наем на общински имот. 
5. Доклад от Кмета на община Копривщица 
Относно: Начин на ползване на поделението 
6. Разни 
7. Питания 
 
Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам да се включи т.8 – отговор на 

питания, която е дежурна, но е изпусната. 
 



 
 

 
 

Г. Герданов - съветник:  добър ден ще взема думата като председател на ко-
мисията по социална политика образование и опазване на културното наследство, 
вероизповедание, младежта спорта и туризма.  от няколко дни много сериозно се 
зацикли въпросът освобождаването на “Ослекова къща”.  С освобождаването на  
"Ослекова къща"  Копривщица ще осиротее.  Вчера получих едно писмо от "Ди-
рекция на музеите" с насоченост към Гъркова къща. Явно хората искат да се нас-
танят там, което не е лошо, аз десетки години съм прокламирал града да се разви-
ва и на там. Направих си труда да извадя няколко решения свързани с този казус. 
Едното решение е 108 / 23.09.2004год имам в ръцете си имам три решения, които 
са взети с пълно мнозинство и засега ефектът е нулев – и за “Ослекова къща” и за 
“Гъркова къща”.  

Г-н Герданов запозна присъстващите с решенията на ОбС. 
Г. Герданов – съветник: Аз не мога да разбера толкова години как не може да 

се реши този казус. Предлагам да се включи в дневния ред този казус и да решим 
какво ще правим с този проблем. 

Ст. Бучков – съветник: В подкрепа на изказването на г-н Герданов има док-
ладна записка на Кмета на общината със същия казус – предлагам да влезне в 
дневния ред. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Аз съм против днес да се гледа този казус. 
Днес докладната беше внесена в ОбС в 17.05 с документи, договори, споразумения 
и т.н. с които не сме се запознати. Казусът е сложен, ние не сме запознати с неща-
та, а и според нашия правилник могат да се разглеждат само точки, които са 
спешни и не търпят отлагане. Най-малко от две седмици се знае за съдия изпълни-
тел и имаше време въпросът да се внесе по-рано. Въпросът нито ние сме го гледа-
ли, нито въпросът е обсъден с юриста на общинския съвет, затова предлагам да го 
отложим. Да се запознаем подробно и тогава да решаваме. От друга страна г-н 
Герданов много подробно постави въпросът и ако г-н Цеков не е могъл да го нап-
рави нищо не пречи сегашния Кмет да ги изпълни. 

Л. Цеков – съветник: Какво излиза, че аз съм виновен да не е изпълнено ре-
шението ли? Г. Герданов ти си бил председател на ОбС – ти какво си направил? 

Б. Виларов – председател на ОбС: Също така не сме запознати и с кореспон-
денцията на общината с МК. Преди време  имаше писмо от МК, препратено от г-
жа Велянова, където се казва, че ако ги изнесем общината ще търпи имуществени 
санкции. От друга страна трябва да се запознаем с документите за да не се забър-
каме пак с каши като Палавейските и Ослекова къща. По внимателно самия казус. 



 
 

 
 

Юристи да се занимаят с казуса и тогава да се вземе решение. Ако трябва да се 
поканят хора от НУКК и от Фондация “Монтесори”. 

Г. Козлеков – съветник: Колеги, тук става дума за хората от града, за туризма. 
Знаете в момента какво е състоянието. Знаете ли какво ще стане сега като се вземе 
“Ослекова къща”. Нещата са спешни и то много. Ако днес не вземем решение този 
казус ще се проточи и то много.  

Б. Виларов – председател на ОбС: Аз Ви казах, че днес не можем да вземем 
решение Ви обясних защо. Да взимаме решения, които ще бъдат върнати. Тези 
документи, които днес са внесени запознат ли сте? В документите които днес са 
внесени в 17.05 има договор. 

Г. Козлеков – съветник: Нещата са много спешни и трябва да ги гледаме днес 
– аз разсъждавам думата като Копривщенец. 

Ис. Вълов – съветник: Моето лично мнение е, че ние не сме юристи- да го 
гласуваме и тогава ако сме в грешка ще ни го върнат. 

Б. Виларов – съветник: Не е ли по-добре първо да го обсъдим за какво става 
дума?! Защото съвсем скоро ще трябва да плащаме и 700000.00лв и г-жа Шипева 
няма да ги извади от джоба си, а ще трябва общината да ги внесе. 

Л. Лудова – гражданин: И Вие няма да ги дадете нали? 
Ст. Бучков – съветник: Предлагам да разгледаме като първа точка докладната 

на Кмета. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Докладната е внесена първо в 17.05 – в из-

вънработно време. 
М. Тороманова – техн.секретар на ОбС: Не, не е внесена тогава! Накрая се 

довнесе към докладната – договорът. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Какъв е спешния проблем? Внесена е док-

ладната в извън работно време и ще сме в нарушение на правилника. 
Ст. Бучков – съветник: Тук сме десет човека – дайте да гласуваме и ще ре-

шим. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Да го гласуваме. Като ни го върне, върне! 
Ис. Шипева- съветник: Колеги ще Ви помоля да се разгледа и становището, 

което сме внесли. Ние тези над 1500 предмета няма къде да ги съхраним и опазим. 
Няма какво да гледаме – има два одита на сметна палата, където се казва, че дого-
ворите са незаконосъобразни. В понеделник има и среща при МК където също ще 
разглежда този въпрос. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Колеги предлагам дневния ред на гласува-
не, като аз казах защо да не  гласуваме това предложение, още повече аз казах за-



 
 

 
 

що е моето мнение да не го гласуваме, още повече г-жа Шипева каза, че ще има 
среща да чуем какво ще се случи и тогава. Подлагам първо както е внесен дневния 
ред за гласуване плюс точка – отговор на питания и втори вариант за гласуване 
същото, но и като шеста точка – това, което г-н Герданов предложи – внесената 
докладна от Кмета. 

Г. Герданов – съветник: Аз докладната сега я виждам, аз предложих: Да се 
вземе предвид като точка от дневния – възстановяване на Гъркова къща на общи-
ната. 

Ст. Бучков – съветник: Аз предлагам да е първа точка. 
Б. Виларов – съветник: Предлагам тогава втория вариант да го гласуваме като 

добавяме  първа точка – точката за възстановяване собствеността на Гъркова къ-
ща. 

Ст. Бучков – съветник: А моето предложение къде е? 
Б. Виларов – председател на ОбС: Г-н Бучков в процедура на гласуване сме. 
Ст. Бучсков – съветник: Вие все така се оправдавате – моето предложение ни-

то е прието нито е отхвърлено, дайте да го гласуваме. 
Б. Виларов – председател ОбС: В процедура на гласуване сме. Втория вари-

ант остава както е предложен дневния ред , плюс първа точка предложението на г-
н Герданов с допълнението на г-н Бучков и седма точка – отговор на питания. 
Подлагам на гласуване първия вариант. 

“За”- 1 – Б. Виларов 
“Против” – 8 –Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, П. Тороманова,  Ст. Бучков, 

Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Шипева – Пухова 
“Въздържал се “- 1 - Ст. Драгийски 
 Втория вариант: Предложения вариант като се добави т.1- въвеждане във 

владение в Гъркова къща. 
Ст. Бучков – съветник: С докладната на Кмета. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Без докладната на Кмета, нея няма да се 

гледа – обясних защо. 
“За”- 9 – Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. 

Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Шипева – Пухова, Ст. Драгийски 
“Против” – 1 – Б. Виларов 
“Въздържал се “- 0 
Прие се следния дневен ред: 
1. Въвеждане във влъдение в Гъркова къща. 
2. Доклад от Кмета на община Копривщица 



 
 

 
 

Относно: Актуализация на годишния план за ОГТ. 
3. Доклад от Кмета на община Копривщица 
Относно: Даване дърва на общински структури. 
4. Доклад от Кмета на община Копривщица 
Относно: Ползване на дърва от ОА. 
5. Доклад от Кмета на община Копривщица 
Относно: Отдаване под наем на общински имот. 
6. Доклад от Кмета на община Копривщица 
Относно: Начин на ползване на поделението 
7. Разни 
8. Отговор на питания 
9. Питания 
 
Ис. Шипева- съветник: Защо докладната на Кмета не се гласува? 

Б. Виларов – председател на ОбС: Защото обясних внесена е в извън работно вре-
ме. 

М. Тороманова- секретар на ОбС: Не, не е вярно. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Вярно е – бях тук. 
М. Тороманова- секретар на ОбС: Не е вярно имаме електронна деловодна 

система и може да се види в колко часа е заведена докладната. Вие лъжете в мо-
мента. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Госпожо Тороманова дръжте се възпитано 
и не дрънкайте глупости!  

М. Тороманова – технически секретар на ОбС: Аз ли дрънкам глупости – 
всичко може да се провери на електронната деловодна система. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Госпожо Тороманова не съм Ви дал дума-
та. Г-жо Шипева вчера след като ги внесохте нещата Ви казах, че няма приложени 
документи, защо не ги приложихте? 

Ис. Шипева- съветник: Вие можете да си ги изискате от Кмета. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Да и за това днес трябваше да има такова 

писмо от нас до Кмета. Така ли беше г-жо Тороманова? 
М. Тороманова- техн. Секретар на ОбС: Да и аз го бях написала. 
П. Тороманова – съветник: Господин председател – ако решаваме бъдещето 

на Копривщица надали тези пет минути са важни за бъдещето на града ни.  
Б. Виларов – председател на ОбС: Г-жо Тороманова Вие запознати ли сте с 

правилника и със ЗМСМА? 



 
 

 
 

Ст. Бучков – съветник:  Господин Виларов, Вие непрекъснато нарушавате 
правилника. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Господин Бучков не съм Ви дал думата. П. 
Тороманова – съветник: Да запозната съм. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Минаваме на първа точка – предложението 
на г-н Герданов и му давам думата да формулира проект за решение. 

Г. Герданов – съветник: Нека да решим да си я върнем на общината. Кметът 
след това му е в правомощията да я предостави на който поиска включително и на 
ДМ. Моята идея е къщата е максимално бързо да се върне на община Копривщи-
ца. 

Ст. Бучков – съветник: Предлагам да възложим на Кмета на община Коприв-
щица да предприеме всички необходими действия за да влезе община Копривщи-
ца във владение и да я предоставим за стопанисване на ДМ. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Затова трябва да се запознаем с документи-
те. 

Ис. Шипева- съветник: Те тези документи са 20 години тук и се запознавате, 
те да не са тайна някаква? 

Б. Виларов – председател на ОбС: И през миналия мандат я искахме, но не я 
дадоха, едва ли някой освен Вас и може би г-н Цеков някой е запознат. 

Ис. Шипева- съветник: Затова е внесено и юридическо становище. 
К. Кутекова – гражданин: Вие още веднъж подведохте общинските съветни-

ци, като казахте, че това изложение е на ДМ, то е подписано от всички културни 
институции в града. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Първо не беше комплектувано предложе-
нието и второ то не беше внесено по надлежния ред, все пак Вие като бивш пред-
седател на ОБС трябва да го знаете и да го имат предвид занапред. 

М. Панчева – радио програмен ръководител: Първо това предложение е подк-
репено от всички НПО в града. Второ - всяко нещо отложено във времето не рабо-
ти в наша полза, дали няма и този път да останем с вързани ръце, заради това , че 
знаете методите на г-жа Велянова. Това юридическо становище дава достатъчно 
яснота за тези за които не им е ясно, ако не сте запознати прегледайте ги, но не 
отлагайте мното във времето, защото то не работи за нас. Ние от НПО заставаме 
плътно зад ДМ, зад всички общински съветници, които ще гласуват за едно добро 
за Копривщица. 



 
 

 
 

Б. Виларов – председател на музеите: Заставате ли плътно зад ДМ, когато 
благодарение на действията на директорката, общината заплаща хиляди левове и 
още не ги е изплатила за Палавейските къщи. Питам за да се знаят нещата. 

М. Панчева – радио програмен ръководител: Това бяха част от мерките на г-
жа Велянова.  

Б. Виларов – председател на ОбС: Това, което е направено е в истинския сми-
съл едно престъпление и би трябвало г-жа Шипева да бръкне в джоба си и да ги 
плати. 

Ис. Шипева – съветник: Палавееви къщи никога не е била на ДМ и никога не 
съм пускала Велянова там за да ме дъвчете. 

Б. Виларов – председател на ОбС: За няколко дни не става дума за отлагане, 
би могло само за няколко дни да се отложат нещата за да се запознаем с тях. Г-жо 
Шипева Вие много добре знаете, че миналия мандат когато беше г-жа Велянова да 
се изнесе от Гъркова къща това решение беше гласувано и от мен, затова недейте 
да поставяте по-такъв начин нещата. 

Ис. Шипева – съветник: Недейте да изопачавате нещата, като казвате, че за 
Палавееви къщи вина за тези пари за които ни осъдиха има вина Шипева. Палаве-
еви къщи нито съм ги давала аз, нито съм гледала ремонтите за които те са ни 
осъдили. Палавееви къщи са ни предоставени далеч след като Велянова осъди об-
щината. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Г-жа Шипева много добре съм запознат, че 
всичко е по Ваша инициатива, но хайде да не спорим. 

Ис. Шипева – съветник: Тогава да оставим всичко на фондацията там и всич-
ко да е наред. 

Л. Лудова – гражданин: Не съм Копривщенка, но мен ме боли за този град. 
Имам чуството, че Вие правите всичко ноапаки – Защо? Правим среща с Вас, Вие 
отказвате. 

Б. Виларов – председател на ОбС: С тези инсинуации няма да продължаваме 
– каква среща? 

Л. Лудова – гражданин: Ние искахме да се срещнем с Вас. Донесехоме вчера 
покана… 

Б. Виларов – председател на ОбС: Покана не е донесена. 
Л. Лудова – гражданин: Не е донесено, но беше устна. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Елена каза, г-жа Шипева каза, че ще Ви ча-

ка утре в 11.00 часа при Кмета относно Гъркова къща. Аз казах, че преди повече 
от една седмица имам ангажимент и не мога да дойда в тази среща. Нормално ко-



 
 

 
 

гато се организира такова нещо се казва хайде да видим кога ни е удобно на всич-
ки нас тази среща и я правим. Защото днес съм бил на заседание където са били 7 
от Кметовете на средногорието и 5 от председателите и няма как да отложа този 
ангажимент, защото не е казано, че точно днес в единайсет часа трябва да стане. 

Л. Лудова- гражданин: Г-н Цеков му се обадихме, той беше в София, но дой-
де в точния час. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Няма как да стане при положение, че във 
същия час за който Вие говорите аз бях ангажиран. Не казвайте, че аз съм отказал. 
Г-жо Шипева този въпрос не сте го поставяли никога в ОбС. 

Е. Разложкова – гражданин: Аз присъствах на една сесия на която беше пос-
тавен и Вие като председател защо неофициално не се запознахте с проблема за 
Гъркова къща? 

Б. Виларов – председател на ОбС: Не е поставен въпросът до сега в ОбС! Вие 
ставате и извън дневния ред, извън това, което се дискутира поставяте някакъв 
въпрос. Как да обясня, че има някакъв ред по който се поставят въпроси?! Г-жа 
Шипева да каже дали от началото на мандата или през последните месеци е поста-
вян тук този въпрос? Не, не е поставян! 

Ив. Кривиралчев – съветник: Поставян е – септември месец тя се разплака, че 
няма къде да изнесе експонатите и го постави. 

Д. Галинова- гражданин: Дали е поставян или не е поставян, едва ли е най-
важното в момента да дискутираме. Аз исках да направя едно сравнение. При ус-
ловие, че сега трябва законосъобразно да се внесе документите. Може да не съм 
права, обаче по същия начин изчаквахме „Ослекова къща” и не се пренесят на 
подходящо место експонатите – свидетели сме на Найден-геровата къща след рес-
титуцията, която беше експозиция просветно – дело. Двайсет и кусур на общината 
и на ДМ чакахме да открием нов такъв музей. Ако можем да си позволим лукса 
двайсет и кусур години да чакаме за етнографски музей, защото не сме по офици-
алния начин вкарали предложението?! 

Б. Виларов – председател на ОбС: От кога се знае, че Ослекова къща трябва 
да бъде върната на собствениците? Сега защо се налага това да се обсъди за един – 
два дни? 

Д. Галинова – гражданин: Тогава да се лишим от най-важния си музей - ет-
нографския! 

С. Мухова – гражданин: Господин Герданов прочете няколко решения на 
ОбС – явно отдавна е мислено по този въпрос. 



 
 

 
 

Б. Виларов – председател на ОбС: Не господин Герданов прочете да се влезе 
във владение, но не и там да се мести Ослекова къща. 

Ст. Бучков – съветник: Г-н Виларов Вие сте председател на ОбС нали? Виж-
те, колко извънредни сесии има. Ние работим само на извънредни сесии. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Това е така, защото редовно се внасят неща 
в последния момент. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Предлагам да спрем тази припирня и да преми-
нем към гласуване. 

М. Тороманова- техн. секретар на ОбС: Искам да кажа относно правилника. 
Вие г-н Виларво лично сте внасяли докладни на сесията от Вас подготвени тук да 
се гледа – без да са заведени в деловодството на ОбС. Да не говорим, че има ре-
шения на подпис, които са дори и без докладни и без материали.  

Б. Виларов – председател на ОбС: Г-жо Тороманова ако отворите правилника 
ще видите как се приема едно решение. 

М. Тороманова- техн. секретар на ОбС: Да чела съм го! Никъде в правилника 
няма ограничение за това кога е заведена докладната и кога се гледа. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Внася се в рамките на работния ден. 
М. Тороманова- техн. секретар на ОбС: Никъде в правилника няма такова ог-

раничение. Аз лично съм стояла до 19.00 часа да ми донесат от ОП докладни за да 
ги заведа! Решенията на подпис как стават тогава? 
 Б. Виларов – председател на ОбС: То е написано в правилника. 

М. Тороманова- техн. секретар на ОбС: Да, именно! 
Б. Виларов – председател на ОбС: Г-н Герданов, моля да формирате проект за 

решение – мотиви, основания и т.н. 
Г. Герданов – съветник: Моето предложение съвпада ли с това на Кмета? 

Спора виждам накъде отива, затова Ви предлагам да предоставим на Кмета въз-
можността да си вземем къщата и той да реши какво да прави. Спорихме за това, 
че нямаме право да задължаваме Кмета. 

Л. Цеков – съветник: Не става така – това е общинска собственост, ние му 
възлагаме на Кмета какво да направи. Оставете закона и вижте кой се разпорежда 
с общинската собственост – общинския съвет. 

Г. Герданов – съветник: ОбС е този, който определя политиката за управле-
ние на общинската собственост, но Кмета е този който го прави. Нека вземем ре-
шение за влизане във владение, а след това да решим какво правим с нея. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Добре да вземем поредно решение да се 
влезе във владение. 



 
 

 
 

Ст. Бучков – съветник: Предлагам проект за решение: Да възложим на Кмета 
да извърши необходимите действия за влизане в Гъркова къща и да предостави 
Гъркова къща за стопанисване и управление на ДМ. Да упълномощим Кмета да 
предприеме всички необходими законосъобразни действия. 

Ис. Шипева – съветник: Тук можем да вметнем с цел изнасяне на етнографс-
ката експозиция от Ослекова къща. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Ще запишем ли кой ще плаща санкциите, 
които ще има към общината? 

Ис. Шипева – съветник: Пишете там отдолу Шипева да бъде наказана ако има 
санкции. 

Св. Мухова- гражданин: Предлагате да оставим всичко на Велянова и да няма 
санкции?! Това ли предлагате? 

Б. Виларов – председател на ОбС: Да сте ме чули да предлагам такова нещо, 
недейте да изопачавате така нещата. Не случайно като преди три години, когато 
сме гледали нещата аз съм взел решение. 

Св. Мухова- гражданин: Но няма разрешение на проблема. 
Ис. Шипева – съветник: Господа съветници искам всеки от Вас да покаже, че 

има воля тази къща да бъде предоставена на ДМ с цел изнасяне на Ослекова къща. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Преди да направим всички тези неща на 

мен ми се струва, че първо трябва да направим така, че ДМ /или както се казва, 
защото такова понятие няма в закона/ да стане законна, според българското зако-
нодателство. Според ЗКН музеите трябва да има правилник, такъв правилник няма 
приет от ОбС, значи Вие сте незакони. Повече от една година искам да се предос-
тави, но не се предоставя. Има формулирани два проекта за решение единият от г-
н Герданов, другият от г-н Бучков. Предлагам първото предложение на г-н Герда-
нов на гласуване, моля, който е съгласен да гласува. 

“За”- 4 –Ис. Вълов, Г. Герданов,  Ив. Кривиралчев, Б. Виларов 
“Против” – 4 – П. Тороманова,Ст. Бучков, Г. Козлеков, Ст. Драгийски,   
“Въздържал се “- 2 - Ис. Шипева – Пухова, Л. Цеков 
Предложението не се приема. 
Б. Виларов – председател на ОбС подложи предложението на г-н Бучков на 

гласуване. 
“За”- 6 – Ис. Шипева – Пухова, Л. Цеков, П. Тороманова,Ст. Бучков, Г. Коз-

леков, Ст. Драгийски,   
“Против” – 0 –  
“Въздържал се “- 4 - Ис. Вълов, Г. Герданов,  Ив. Кривиралчев, Б. Виларов 



 
 

 
 

Прие се Решение № 283 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закон за общинската 

собственост /ЗОС/, чл 4 ал.3 от ЗЗРК Общински съвет Копривщица реши:Възлага 
на Кмета на община Копривщица да предприеме всички необходими действия за 
да влезе община Копривщица във владение на Гъркова къща и я предоставим за 
стопанисване на ДМ. 

К. Кутекова – гражданин: Благодарим за оказаното доверие от общинските съ-
ветници на служителите от ДМ. 
По т.2 Доклад от Кмета на община Копривщица. Относно: Актуализация на го-
дишния план за ОГТ. 

Ст. Бучков представи докладната на Кмета, като обясни и мотивите на коми-
сията за промяна от предложението на Кмета. 

Ис. Вълов – съветник: На мен ми се струват малко високи тези цени. Това са 
цените на държавното горско, но качеството е много различно. 

Ст. Бучков – съветник: Цялата процедура отнема процедура, ако искате да го 
отложим, ако искате да го утвърдим и после ако трябва ще го променим. 

Б. Виларов – председател на ОбС:  Предлагам докладната на комисията без 
т.4 – цените на гласуване. 

“За”- 10 – Ис. Шипева – Пухова, Л. Цеков, П. Тороманова,Ст. Бучков, Г. Коз-
леков, Ст. Драгийски,  Ис. Вълов, Г. Герданов,  Ив. Кривиралчев, Б. Виларов 

“Против” – 0 –  
“Въздържал се “- 0 -  
Прие се Решение № 284 

Мотиви:  Промяна на годишния план за ползване в ОГТ, през 2013 г 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане из-
пълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собстве-
ност и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и чл.21 ал.1 
т.23 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица РЕШИ: 

1. Включва допълнително в годишния план за ползване на стояща дървесина 
за промишлен дърводобив от ОП „Копривщица", гр. Копривщица, в следните 
подотдели: 

Иглолистни санитарни сечи: 

- Подотдел 12 н - 60 м3 
- Подотдел 16 р - 1660 м3 



 
 

 
 

- Подотдел 16 п - 65м3 
- Подотдел 16 о - 2180 м3 

- Подотдел 16 н - 280 "3 
- Подотдел 19 а- 40мЗ 
- Подотдел 116 г - 30 мЗ 
- Подотдел 116 п - 1600мЗ 

Всичко: 5915 мЗ 
2. Да се извърши сеч на повалена иглолистна дървесина с обем ЗОО мЗ и площ 
15,8 дка в поземлен имот ЕКАТТЕ 38558.2.384, стопанисван от община Коприв-
щица - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. 
3. Общинско предприятие "Копривщица" - гр.Копривщица да наеме работни-
ци на граждански договор с цел да не се похаби дървесината. 

4. Да се актуализира Бюджет 2013 във връзка с промените на ГПП. 
 

Б. Виларов представи предложението на комисията. Поради непостъпили 
други предложения се премина към гласуване. 

“За”- 10 – Ис. Шипева – Пухова, Л. Цеков, П. Тороманова,Ст. Бучков, Г. Коз-
леков, Ст. Драгийски,  Ис. Вълов, Г. Герданов,  Ив. Кривиралчев, Б. Виларов 

“Против” – 0 –  
“Въздържал се “- 0 -  
Прие се Решение № 285 На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински 

съвет Копривщица реши: 
1. В срок от две седмици да се внесе в  ОбС доклад за изпълнението на ГП за 

2013год от ОГТ, процентно изпълнение, добити от ОП, отдадени на фирми и дър-
ва на склад. 

2. Да се внесе справка за изпълнение на Бюджет 2013 – приходи и разходи на 
ОП. 

3. Да се предостави информация за изпълнението на лесоустройствения про-
ект за 2004 – 2013год. 
 
По т.3 - Доклад от Кмета на община Копривщица Относно: Даване дърва на об-
щински структури. 

Ст. Бучков представи докладната на комисията, като обясни защо предложе-
ната докладна комисията реши да се раздели на две решения. 

Ис. Шипева – съветник: Колеги, искам да кажа, че всеки един бюджет има 



 
 

 
 

държавна субсидия за отопление и нека да важи за всички, защото за миналата го-
дина сме си платили само музеите. 

След направените разисквания се премина към гласуване на предложенията 
на комисията. 

По първото предложение: 
“За”- 10 – Ис. Шипева – Пухова, Л. Цеков, П. Тороманова,Ст. Бучков, Г. Коз-

леков, Ст. Драгийски,  Ис. Вълов, Г. Герданов,  Ив. Кривиралчев, Б. Виларов 
“Против” – 0 –  
“Въздържал се “- 0 -  
Прие се Решение № 286 На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински 

съвет Копривщица реши:  
1.Определя цена за разходи за добив на дърва за огрев от временен склад в 

размер на 18,00лв без ДДС за един пространствен кубик. 
2. Горната цена важи за ведомства на бюджетна издръжка на община Коп-

ривщица, НПО със седалища в община Копривщица и за социална политика. 
 По второто предложение: Б. Виларов предложи да отпадне СТ и да се добави 

ОБС и Звено „Помощ в дома” – Посетителски център „Богдан” – 30 куб.м. 
“За”- 10 – Ис. Шипева – Пухова, Л. Цеков, П. Тороманова,Ст. Бучков, Г. Коз-

леков, Ст. Драгийски,  Ис. Вълов, Г. Герданов,  Ив. Кривиралчев, Б. Виларов 
“Против” – 0 –  
“Въздържал се “- 0 -  
Прие се Решение № 287 
Мотиви: Във  връзка задоволяване на ведомства на бюджетна издръжка с 

дърва за огрев за сметка на общината през отоплителен сезон 2013-2014 година. 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица реши:  

Определя количества  дърва за огрев, които да предостави Общинско пред-
приятие „Копривщица", след заплащане цена за добив както следва: 

1. Общински звена и институции: 
1.1. Климатичен пансион - 30 /тридесет/ пр.мЗ дърва за огрев; 
1.2. Домашен социален патронаж - 30 /тридесет/ пр.мЗ дърва за огрев; 
1.3. Дирекция на Музеите - 40/ четиридесет/ пр.мЗ дърва за огрев; 
1.5. Първо класно училище - 60/шестдесет/ пр.мЗ дърва за огрев; 
1.6. Община-административна сграда - 50/петдесет/ пр.мЗ дърва за 

огрев; 
1.7. СОУ „Любен Каравелов" - 150 / сто и петдесет/ пр.мЗ дърва за огрев. 



 
 

 
 

1.8. ОбС и звено за услуги „Помощ в дома” – Посетителски център „Богдан” 
– 30 /тридесет/ пр.м3 дърва за огрев. 

2. Юридически лица с нестопанска цел: 
2.1. Народно читалище „Х.Н.Д.Палавеев" - 20/двадесет/ пр.мЗ дърва за 

огрев; 
По т.4  - Доклад от Кмета на община Копривщица. Относно: Ползване на 
дърва от ОА. 
Ст. Бучков – съветник: Имам предложение да е само за хората занимаващи се 

с дърводобив и работници и служители само с лесовъдско образование, защото 
така излиза и чистачката, а е по ЗГ. Както си е по него. 

Б. Виларов – председател на ОбС: чл.193 ал.3 от ЗГ - Работниците и служите-
лите на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури, на централните 
управления на държавните предприятия по чл. 163, на държавните горски стопан-
ства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства и на об-
щините - собственици на гори, могат да ползват ежегодно до 10 пространствени 
куб. м дърва за огрев от горските територии - държавна или общинска собстве-
ност, срещу заплащане на разходите за добив. В ОГТ батака е пълен, това основно 
се дължи на управлението от ОП, на липсата на контрол от страна на Кмета и на 
ОбС не намери възможност да контролира и не на последно място точно на хора-
та, които са работили в ОП, те най-малкото са виждали какво става там, затова 
предлагам да не го приемам. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Ако се дават бонуси да са на работниците, но 
според хала на ОП да се дават бонуси е непочтено към нашите съграждани. 

М. Тороманова – техн. секретар на ОбС: Искам да се изкажа като служител на 
ОА. По ЗГ имаме право и служителите от ОА да вземем дърва с намаление – така 
пише в ЗГ, не може да ограничавате този или онзи или взимате за всички или за 
никой – не взимайте само за отделна категория – работници, служители и т.н на 
ОП. Създавате така напрежение между ОА и ОП. Този въпрос сме говорили с Т. 
Малинов отдавна и той умишлено не го даваше за да няма проблеми. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Това, което г-жа Тороманова каза е малко 
спорно от гледна точка на това, че когато става въпрос за държавните страни мно-
го точно и ясно са описани – горски служители. Ако ние почнем да тълкуваме 
разширено какво става: ОА, ДМ, ЦДГ, ОБС, СОУ и т.н и това е цял град. 

Ст. Бучков – съветник: Господин Виларов е прав за финансовото състояние 
не е цветущо. 

След продължилите разисквания се премина към гласуване. 



 
 

 
 

“За”- 2 – Ст. Бучков, Ис. Вълов,  
“Против” – 5 – Л. Цеков, П. Тороманова, Г. Козлеков, Ст. Драгийски,  Г. Гер-

данов,  Ив. Кривиралчев, Б. Виларов 
“Въздържал се “- 1 - Ис. Шипева – Пухова 
П. Тороманова- декларира конфликт на интереси. 
Решението не се приема. 
По т.5 - Доклад от Кмета на община Копривщица. Относно: Отдаване под на-
ем на общински имот. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Караокито чио е? 
Ис. Шипева – съветник: Земята е на общината, а сградата е на предишните 

наематели. 
Б. Виларов обърна внимание, че скицата не  е актуална и предложи да се вър-

не за окомплектоване на документите. Както и да се помисли за цената, която е 
ниска според него. 

Г. Герданов – съветник – декларира, че ще гласува дори и по-нисък наем с 
цел раздвижване на района, наемане на съграждани на работа в тази безработица, 
въобще предвид лошите икономически условия и състоянието на града по отно-
шение на създаване на работни места и ОбС трябва да създава условия за създава-
не на работни места. 

След продължилите разисквания се реши да се гледа на последвала сесия. 
По т.6 - Доклад от Кмета на община Копривщица. Относно: Начин на ползва-

не на поделението. 
Б. Виларов – представи предложението на комисията, където са синтезирани 

следните предложения: Складова база за картофохранилище, за нуждите на ОП.  
Л. Цеков – съветник: Преди два месеца дойде един французин – има ли заяве-

но от него инвестиционно намерение там за развитие? 
По т.7 - Разни 
Б. Виларов даде информация са срещата му в Пирдоп. 
Разгледа се споразумението и г-н Виларов обърна внимание, че то не е мина-

ло през ОбС и има и конфликт на интереси. Шест лева на кубик е ощетена община 
Копривщица. 

Г-жа Шипева обърна внимание, че всеки месец са спестени 1088,00лв. на ме-
сец за превоз на децата до Стрелча. 

По т.8 - Отговор на питания 
По т. 9 - Питания 

Ис. Шипева – съветник: 60д – кой е този отдел, наистина ли го няма целия? 



 
 

 
 

Л. Цеков – съветник: Спряно ли е да се вози за Челопеч? 
Ис. Вълов – съветник: Кой промени паркинга? Защо се използва за складова ба-

за? 
 
Поради изчерпване на дневния ред г-н Виларов закри заседанието. 

 
Край: 20:55 часа. 
 

           


