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П Р О Т О К О Л    № 32 
 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Община Копривщица 
ДАТА: 10.10.2013 г.                                                                                              
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 18:00 h - 23:45 h.                                        
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА: Мария Христова Тороманова 
 
Днес 10.10.2013 година се проведе редовно заседание на Общински съвет - 

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, Р. Скендерова и Ис. Шипева – Пухова 

Присъства Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица, инж. С. Андре-
ински – Директор на Общинско предприятие служители в Дирекция „Музеи” и 
граждани. 

Б. Виларов – председател на ОбС провери наличието на кворум и откри засе-
данието. 

Б. Виларов – председател на ОбС представи дневния ред на обсъждане като 
обърна внимание, че в т. 3 е допусната техническа грешка - да се добави и избор 
на представители в ръководните органи на МБАЛ „Пирдоп”.  

Ст. Бучков – съветник: Уважаеми общински съветници, гости и служители на 
общината. Мислех да си мълча, но вече не мога. Последно време стават разни бе-
зобразия, събираме се – нямаме кворум, нямаме общи идеи. Мисля, че тук сме 
дошли всички да работим за града, не да си решаваме междуличностни проблеми. 
По този начин ОбС не може да продължава. Председателя си организира сесии, 
когато му е на него угодно. Когато може той да се върне от София. Ние тук които 
живеем в Копривщица ни питат въпроси хората и ни се присмиват, а те – няколко 
съветника си седят в София и това не ги касае, идват си тук, когато им е угодно на 
тях. Не се съобразяват с народа и с никой. Искам оставката на председателя на 
ОбС и сега ще Ви зачета мотивите за това. Защото, не може да продължава така да 
работим на парче, решения на подписи. От както е избран този председател не сме 
работили, ние сме повиквани в някакви дни и часове… искам да внеса в дневния 
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ред /това е мое лично решение, не е някакви договорки/. Смятам, че не може да 
бъде този председател, трябва да се избере нов. Вие ще го решите, аз искам да бъ-
де внесено и да бъде вкарано в дневния ред. Смятам, че трябва да се избере друг 
председател. Мотиви, написал съм ги и ще ги внеса: 
1) Редовно нарушаване на Правилника на ОбС - Копривщица. Уведомленията за 

сесии и комисии винаги се разминават съгласно Правилника. 
2) Отсъствието през седмицата на Председателя от града, както и неспазване на 

работното време в приемните дни. 
3) Неефективна работа на комисиите и сесиите. 
4) Председателят не се оказа обединител, а разеденител. 
5) Неуважение и незачитане на гласа на общинските съветници и грубо противо-

поставяне срещу решенията, които не са удобни. 
6) Подбор при внасяне на материали за комисии и сесии. 
 И не на последно място, изключително провеждане на сесии в петъчни дни 
след работно време, с което се ограничава взаимодействието между ОбС и общин-
ската администрация. 
 Ст. Бучков – съветник: Това искам да бъде, вкарано в Дневния ред на сесията. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: В кой дневен ред на днешната сесия ли? 
Какво казва правилника по въпроса? 

Ст. Бучков – съветник: Не знам, Вие и без това не го спазвате! 
Б. Виларов – Председател ОбС: Това е Ваше лично твърдение. 
Ис. Шипева – съветник: Колеги, аз искам в дневния ред т. 9 да стане т. 2 и ис-

кам точката за болницата ако може да бъде отложена, понеже в момента тече сре-
ща на кметовете да се реши, какво ще стане и ми се иска да гледаме устава, когато 
гледаме тази докладна. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Кое да отпадне – Договорът за заем или за 
избор на представители. Нали знаете, че всички са взели решение и за членове в 
управленските органи? 

Ис. Шипева – съветник: Добре за заема да го гласуваме, но за другото да из-
чакаме. 

Г. Герданов – съветник: Към четвърта точка за награждаването на Т. Тотев, 
по случай първи ноември – Денят на будителите, да наградим учителите, които 
навършиха скоро 80 години. Например: Д. Паралеева, г-жа Микова, Ив. Косев. Г-
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жа Шипева да ми даде обяснение, защо като на първи май бях предложил г-н Ко-
сев и г-жа В. Матеева и имаме решение не се наградиха, а друга тема е 
Х.Н.Д.Палавеев. Двете личности като Ив. Косев и В. Матеева – хората, които ор-
ганизират, каквото и да било тържество в града, ако продължавате да ги подмина-
вате е грях да знаете. 

Ис. Шипева – съветник: Ако никой не ми е подал, аз не съм от хората, които 
обявяват почетни граждани или граждани, които трябва да бъдат наградени. Мои-
те уважения към тези хора и аз когато сме гласували съм гласувала „за”, от там 
нататък моите правомощия свършват. 

Г. Герданов – съветник: Понеже много държа на добрия тон, което е предпос-
тавка за добра работа г-жо Шипева, вие много добре знаете, че Вие пишете сцена-
рия.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Предлагам дневния ред да си остане така, 
както беше предложен, като отпадне това, което г-жа Шипева предложи за избор 
на членове от община Копривщица в ръководните органи на МБАЛ „Пирдоп”. Ето 
малко информация, относно предложението на г-н Бучков за оставката на Предсе-
дателя на ОбС, след като той поставя този въпрос. Особено, когато поставя въпро-
са, че Председателят, че не спазвал правилника, най-малкото той би трябвало да се 
е запознал с Правилникът. Само ще Ви обърна внимание, какво пише в правилни-
ка - искането на оставка на председателя и/или заместник- председателя се поставя 
на гласуване на първото заседание на ОбС след деня на постъпването му в дело-
водството на ОбС, т.е. ако това днес е официално заведено може да се разглежда 
на следващо заседание на ОбС. Специално по мотивите на г-н Бучков ще ви отго-
воря, когато гледаме точката. 

Ис. Шипева – съветник: Предложението за т. 9 не чух да го подложите за гла-
суване. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Аз казах, че предлагам да си остане така, 
ако държите действително да се размени мястото и т. 9 да стане т. 2, ще го подло-
жим на гласуване. Логично е да разгледаме тази точка накрая, преди това да си 
свършим работата и без това имаме тежък дневен ред. Още повече, че има върнати 
решения от Областния управител. 

Ис. Шипева – съветник: Да, държа да се гледа както, го предложих. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Добре тогава, колеги моля който е съгла-

сен с предложението на г-жа Ис. Шипева за т. 9 да стане т. 2 моля да гласува. 



 
 

- 4 - 
 

„за” – 6; 
„против” – 4; 
„въздържал се” – 1.  
Предложението се приема. Точка девет от предложения дневен ред става точ-

ка две. 
Г. Герданов – съветник: Къде отива моето предложение – за награждаване на 

учителите. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Ако не е спешно да мине през комисия, 

ако не да е т.1 от т. Разни. 
Г. Герданов – съветник: Гласувах въздържал се, защото всички гости ще изс-

лушат първа и втора точка и ще се изнесат, а иначе ще стоят до края да слушат, 
какво става, защото така или иначе не се предава добре цялата информация от 
ОбС. Предава се от хора, които използват различни методи, както им е на тях из-
годно. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Предлагам дневния ред на гласуване, като 
т. 9 става т.2. В т. Разни т. 1 – Награждаване на учители по случай Деня на будите-
лите. И точката с болницата, както беше предложена. Който е съгласен моля да 
гласува. 

„за” – 10; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 1. 
 
Прие се следния дневен ред: 

1. Заповед на областния управител и докладна на Кмета на община Коприв-
щица 
Относно: Връщане на решения от Областния управител 

2. Писмо на общински съветници, относно спор по протокол № 31. 
3. Докладна на КСПЗООКНВМСТ  

Относно: Кандидатстване на Копривщица в ЮНЕСКО 
4. Докладна на КСПЗООКНВМСТ  

Относно: Разрешение за подписване на договор за заем  между МБАЛ – 
Пирдоп и ЕЛАЦИТЕ МЕД. 
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5. Докладна на КСПЗООКНВМСТ  
Относно: Награждаване на Тодор Тотев 

6. Докладна на КТСУ 
Относно: Промяна програмата за управление на общински имоти. 

7. Докладна на КТСУ 
Относно: Продажба на общински имоти. 

8. Докладна на КТСУ 
Относно: Преотреждане общински имоти. 

9. Докладна на КТСУ 
Относно: Обявяване конкурс за имот. 

10. Питания 
11. Отговор на питания 
12. Разни 

12.1. Награждаване на учители по случай Деня на будителите. 
12.2. Жалби на Стоян Атев 
12.3. Отговор на Районната Прокуратура 
 
По първа точка от Дневния ред - Заповед на областния управител (и 

докладна на Кмета на община Копривщица), относно: Връщане на решения. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Колеги преди да продължим по дневния 

ред, г-н Андреински поиска думата да каже нещо важно, т.к. е възпрепятстват и 
трябва да тръгва.  

С. Андреински – Директор на Общинско предприятие: Уважаеми г-н Предсе-
дател на ОбС, обръщам се към Вас с едно изявление, защото искам да Ви благода-
ря за Вашето действие или бездействие през тези три месеца, от както съм дирек-
тор на ОП „Копривщица”. Първите дни когато постъпих Ви сигнализирах за не-
редности в предприятието. Взе се някаква инициатива, започна се някаква провер-
ка, мерихме пънове и всичко остана до никъде. Аз съм убеден, Вие волно или не-
волно и ръководството на общината – аз искам между другото да благодаря на г-н 
Ив. Кесяков, който винаги ме подкрепя, но отбора около него в лицето на сина му 
или на П. Вълов и на други хора, които възпрепятстваха тази проверка. ОбС съв-
местно с мен и членове на комисия на РУГ, правехме проверка, газехме по гората 
и какво? Три месеца никой не помогна. Къде е прокуратурата? Къде сте вие? Аз се 
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изправих сам. Доверих се на Вас. Доверих се на целия град. Да установя една ис-
тина, че някои хора, са най-отговорно крали. Пак го повтарям – отговорно – крали. 
Защо не ме подкрепихте? Интересите са големи, парите са големи, бизнеса е го-
лям. Много пари играят. Искам да Ви кажа, днес си дадох оставката, но аз съм на-
лице и където и да съм ще съдействам на прокуратура това да се разкрие. Не може 
предприятие с пет резачи, зависимо от фирми – мафиоти, които да експлоатират 
това предприятие. Моето лично мнение е, че при тази ситуация това предприятие 
не трябва да съществува. Защо не притежава техника - нищо. С пет резачи не се 
прави предприятие, иска се техника, е не да се краде. Искам да Ви благодаря – аз 
си отивам. Станете хора – потърсете отговорност. Не се правете да сте добри с 
всеки, този град го заслужава, стига са го крали. Искам да Ви се извиня, че Ви 
притеснявах. 

Ис. Шипева – съветник: В така създадената комисия – внесохте ли протокол в 
ОбС? 

Ст. Андреински – Директор на ОП: там се покри. 
Ис. Шипева – съветник: Какво значи се покри, защо не го внесохте в ОбС? 

Имате ли докладна до Кмета и до ОбС, какво се е случило? 
С. Андреински – Директор на ОП: Не. 
Ис. Шипева – съветник: Този протокол аз го виждам – сега. Много важно бе-

ше да пуснем на подписи 5-6 решения, а това въобще не е важно!  
Б. Виларов – Председател на ОбС: беше Ви предоставено за сесията, заедно с 

останалите документи. Първо още в началото пуснахме писмо до РДГ за проверка, 
такава проверка беше отказана. После беше пуснато писмо до ИАГ и се направи 
една проверка – малко несериозна и от тази проверка протокола Ви е представен. 
След разговор с шефа на РДГ на по-висок тон дойдоха и направиха проверка като 
се прави инвентаризация и се броят пъновете. Проверката трябваше да приключи 
до края на септември – тази проверка още не е  приключила и не ни е представен 
протокол от нея. Днес говорих с инж. Гърбев и каза, че е  - спешно са му възложи-
ли други проверки и не е готов с протокола. 

Р. Йовков – гражданин: Принуден ли сте да напуснете (към г-н Андреински)? 
С. Андреински – Директор на ОП: Разбира се. Принуден съм господа. Мафи-

ята е жестока. 
Р. Йовков – гражданин: Така или иначе започнахте за фирми и аз имам фирма 

– да кажете влизам ли в това число, не влизам ли? 
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С. Андреински – гражданин: Ще Ви кажа. Миналата година се е работило с 
две фирми – „Манифаг – БИЛИ” – едно турче яко, аз не съм против турците - и 
ГИБОРГ Етрополе. Те са били монополисти на дървесината.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Разбрах преди време, че лично сте ходили 
да оценявате дървесината за Етрополе и на другия ден е имало обаждане от фир-
мата е била назначена някаква комисия начело с г-н П. Вълов, която да отиде в 
Етрополе да преоцени транспортираната дървесината, която е била там. 

С. Андреински – Директор на ОП: Аз само загатвам – не може в семенните 
бази в м. Баба Тонка и м. Серьовица при 900 кубика лежаща маса – аз съм инже-
нер лесовъд 35 години - да има само 16 кубика шперплат, когато трябва да бъдат 
около 400 кубика. За това си отивам, защото накърнявам много финансови инте-
реси. Разликата е сто лева на кубик – правете сметка. Като стъпих аз и почнах да 
ходя за оценка и тези някои хора, които ме заплашват и с моето физическо здра-
ве… 

Р. Йовков – гражданин: Кои са тия някои хора – казвайте ги? 
С. Андреински – Директор на ОП: Братята от Етрополе, които миналата го-

дина само те са взимали дървесина – веднага ревнаха. 
Ис. Шипева – съветник: Вие сте го започнали, защо не го докарахте до край? 

Къде тръгвате? 
С. Андреински – Директор на ОП: Как ще го докарам? Те ме мачкат. Какъв е 

П. Вълов, с мои специалисти да ходи да оценява дървесината? Защото те са му 
приятели ли? Ако ми кажат нещо, че съм пиян и пуша нещо – това ще го простя, 
но да ми кажат, че съм некадърен – няма да го простя. Казвам ви къде да съм – ще 
дойда да дам обяснение – пред съд където трябва. Вие трябва да вземете решение 
и го оставям на вашата съвест.  

Ис. Шипева – съветник: Господин Андреински искам да Ви кажа – като ръко-
водител, макар това едва ли ще Ви стопли – аз лично уважавам Вашите качества, 
останалото е гражданска съвест. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Проблемът е много сериозен. Искам да Ви 
кажа, че още миналият мандат като правихме проверка се каза, че много сериозно 
се играе с окачествяването на дървесината. Не мога да кажа, че за това вината е на 
кмета. Още тогава за това вината е  хората, които работят в звеното, които окачес-
твяват дървесината. Още когато се създаваше ОП и се назначиха хора, които пре-
ди това са окачествявали дървесината, още тогава възроптах, че такива хора не 
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трябва да бъдат назначавани и въпреки това бяха назначени. Миналата година се 
оказа, че са добити смешни количества шперплат. Още в началото г-н Андреински 
спомена, че се е намесил при окачествяване на дървесината и веднага е имало 
обаждане и намеса, докато се стигне до този случай от преди две – три седмици за 
който стана дума. 

Г. Герданов – съветник: Господин Ст. Бучков понеже поискахте в дневния 
ред да се гласува оставката на Председателя на ОбС. Хубаво е г-н Бучков, когато 
анализирате, когато дефинирате, когато характеризирате работата на един човек 
като Председателя на ОбС, хубаво е да го направите и за работата на хората, за 
които г-н Андреински говори накрая със сълзи на очите. Другия път когато внесе-
те декларацията за оставка на Председателя на ОбС, внесете и подобни неща – 
Моля Ви. Не исках да взимам думата, защото става дума за гората, но аз от об-
щинска гора не съм взел една клечка. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Господин Андреински тръгна, аз исках да 
му благодаря от името на ОбС да му благодаря затова, че се опита да се справи с 
проблемите в ОП, при много трудна ситуация. Когато го попитах през юли за при-
ходите на ОП, сумата която спомена беше около 150 000 – 200 000 лв. при план 
900000.00 лв. за годината (цитирам по памет), сами разбирате, че няма как да се 
стигне тази сума, т.е. реално ОП не е работило тази година. 

Р. Йовков – гражданин: Така и така се отвори тази тема, понеже идейният 
стратег за създаването на това предприятие е г-н Козлеков, искам да го попитам – 
Колко милиона трябва да се откраднат от там -  понеже по мои сметки до тук са 
над един милион лева от общинската гора, за да го спрете. 

Г. Козлеков – съветник: Вие сте по компетентен от мен – умеете да смятате и 
умеете да работите. Ще си отговорите сам. 

Р. Йовков – гражданин: Аз не съм давал идеи да се създава – Вие бяхте. 
Г. Козлеков – съветник: Не съм. 
Р. Йовков – гражданин: Ако сте си загубили програмата да Ви я покажа – там 

с г-н Малинов, Вие сте го писали. Какво трябва да се случи? 
Г. Козлеков – съветник: в програмата – ДА! Компетентните хора Ви казват – 

Сашко Ви каза – прокуратурата и съд – Това е! 
Ис. Вълов – съветник: Да се спре предприятието. 
Р. Йовков – гражданин: Аз мисля, че по-лесно е да се спре работата на това 

предприятие. 
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Г. Козлеков – съветник: В това предприятие работят хора и за мен това пред-
приятие трябва да се оглави от някой честен човек и да не се допускат такива на-
рушения, каквито са допуснати до сега както разбрахме от Сашко. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Аз доколкото разбрах от изказването на г-
н Андреински, това предприятие се ръководи от г-н Алекси Кесяков и П. Вълов. 

Р. Йовков – гражданин: Сашко да не е некадърен?! 
Ис. Вълов – съветник: Сашко какво му беше? Заработи и го изгониха. 
Г. Козлеков – съветник: Оставете го – щом Ви изнася и трябва да гледаме и 

двете страни – не само една. Трябва тези, които са били на проверката от РУГ да 
ги чуем – щом има такова нещо и да се дава на прокуратурата. Това е. 

Л. Цеков – съветник: Какъв е мотивът за освобождаването му? 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Питате дали е освободен 

към сегашния момента. Дали е освободен – не е, подал си е оставката. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Има ли такава комисия оглавена от г-н Въ-

лов да ходи да окачествява дървесината в Етрополе? 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Не знам да има такава ко-

мисия. Знам за комисията от РДГ и съветниците. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Използвам случая да благодаря на Ис. Въ-

лов и Ст. Драгийски за участието им в тази комисия. 
Ис. Шипева – съветник: Пусни им заповед за възнаграждение, защото за тази 

седмица няма кой да им плати. 
Р. Скендерова – съветник: Хубаво е да обобщим и отбележим, че все пак за-

конодателната власт в този град се гради на база на труда на копривщенина. В то-
ва динамично време без значение къде са намират те или ние, всички ние намира-
ме време да дойдем да вземем решение и да работим за този град, затова защото 
сме избрани от хората на този град. Хубаво е да се знае, че изпълнителната власт в 
този град се ръководи от друг човек, а не от Кмета – Кесяков, а именно Алекси 
Кесяков. 

Ис. Шипева – съветник: Госпожо Скендерова на 26.08.2013 г. този протокол е 
резолиран до Вас да свикате икономическа комисия. Защо не свикахте икономи-
ческа комисия? 

Р. Скендерова – съветник: Г-жо Шипева аз съм го получила и прочела, Вие 
открихте сесията с недобронамерен тон и това ще продължи до края на сесията. 
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Б. Виларов – Председател на ОбС: Колеги продължаваме по дневния ред. 
М. Тороманова – секретар на ОбС представи заповедта на Областния управи-

тел и Доклада на Кмета на община Копривщица. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: По повод заповедта на областния управи-

тел, вчера разговарях с новата юристка – тя каза, че на нея и е бил представен един 
плик с много решения и неподредени докладни към тях в насипно състояние. Били 
се объркали и не било ясно кое – какво е. Освен това, каза при други такива реше-
ния на подпис, да има обяснителна записка, в която в свободен текст да се обясни  
причините да се вземат решенията на подпис. Тръгна да оспорва това, че сме има-
ли право за решения на подписи кое решение е спешно и кое не. След като поспо-
рихме се съгласи. Разбрахме се при други такива решения на подпис да има такава 
обяснителна записка, както и по-внимателно и старателно да са подредени доку-
ментите, за да не настъпва объркване. Има много формализиране, на съседна об-
щина е отменено решение, защото не бил приложен акта за собственост – практи-
ката на предишното областно ръководство беше при възникване на такъв проблем 
да се обадят, да кажат, че е пропуснато да се представи документи, или има нещо 
неясно, и в оперативен порядък да се изяснят нещата. Предлагам да се отменят 
тези решения и да вземем нови решения, които са необходими. 

Ис. Шипева – съветник: Искам господа съветници да Ви уведомя, че за всич-
ките решения на подпис, съветниците Искра Шипева и Станимир Бучков тенден-
циозно не са търсени и не са им поднесени решенията за подпис, което е абсурдно. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Г-жо Шипева хубаво, че поставяте този 
въпрос, но искам да обърна внимание на следното: 1. За да се стигне до приемане-
то на решения на подпис причината е, че съзнателно се провали насрочената се-
сия, като имаше дори съветници, които бяха тук преди сесията и за самата сесия 
не се върнаха, въпреки, че бяха казали, че ще се върнат. На другия ден сутринта 
беше внесено в областта  решението на подпис, с което упълномощаваме област-
ния да ни представлява пред болница Общото събрание „Св. Анна”, тъй като бяха 
поискали до 13 септември (петък) да дадем решението, за да могат да вземат нор-
мално участие в събранието, след което в едноседмичния срок са изпратени всич-
ки решения на областния управител. Защо междувременно не са Ви потърсили за 
подпис не мога да кажа, но така или иначе до решения на подпис се стигна, защо-
то умишлено беше провалена сесията. В рамките на година и половин - не съм си-
гурен - но може би още два пъти сме имали инцидентно решения на подпис и не 
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сме злоупотребявали. Колеги предлагам да се съобразим със Заповедта на област-
ния управител и да отменят решенията от номер 287 до номер 298. Ако няма други 
предложения, който е съгласен моля да гласува: 

„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение 299. 
Мотиви: Заповед на областния управител № 00-60/03.10.2013 г. 
На основание чл. 45 от ЗМСМА  ОбС Копривщица реши: Отменя Решения от 

№ 287 до № 298 взети на подпис на 12.09.2013 г. 
 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Колеги решение номер 287 е било относно 

упълномощаване на областния управител Емил Иванов да ни представлява в 36-
ото извънредно заседание на акционерното дружество УМБАЛ „Света Анна”. това 
е минало и според мен не е необходимо отново да го взимам. Други мнение по 
въпроса? 

Л. Цеков – съветник: Смятам че ако възникнат някои обстоятелства е добре 
да има решение. 

Г. Герданов – съветник: Колеги все пак става дума за здравето на хората. Ни-
що не ни пречи да вземем решение за УМБАЛ „Св. Анна”. 

Р. Скендерова – съветник: Предлагам да вземем принципно решение, защото 
това е минало събитие. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Предлагам тогава, в проекта за решение да 
запишем - да ни представлява в събранието на акционерите на УМБАЛ „Св. Ан-
на”,  съгласни ли сте? Значи коригираме - не в 36-ото събрание на акционерното 
дружество, а по принцип. Мотиви - представителството на община Копривщица в 
общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Св. Анна”. Който е съгласен, моля 
да гласува: 

„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
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Прие се Решение 300. 
Мотиви: Представляване на община Копривщица пред събранието на акцио-

нерното дружество на УМБАЛ „Св. Анна” – София АД. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС Копривщица реши: 
Упълномощава Емил Кирилов Иванов – Областен управител на Софийска об-

ласт, или упълномощено от него със Заповед за заместване лице, да представлява 
община Копривщица пред общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Св. Ан-
на” – София АД. 

 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Следващото решение е във връзка с разви-

тието на спорта в града и кандидатстването на спортен клуб „Войводенец” по про-
ект. Проектът не беше внесен в последния момент и това решение вече не е необ-
ходимо да го взимаме. Следващото решение е за отдава под наем на част от имота 
ан общинската администрация – спортна зала на спортен клуб по борба „Войводе-
нец”. Това решение може да го гласуваме, тъй като спорта продължава да се раз-
вива. 

Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Там в предишното решение 
бяхте определи наем 20 лв., това е смешно нека да говорим за консумативи и та-
кива неща. 

Л. Цеков – съветник представи дейността на спортен клуб „Войводенец”. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Колеги предлагам от мотивите отпадне 

думата „кандидатстване” и да се добави в решението консумативите, да са за 
сметка на общината, който е съгласен моля да гласува. 

Л. Цеков – подава декларация за наличие конфликт на интереси. 
„за” – 10; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение 301. 
Мотиви: Развитие на спорта в община Копривщица. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 6 от ЗОС, ОбС Коп-

ривщица реши: 
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Дава съгласие да се отдаде под наем без търг или конкурс на Спортен клуб по 
борба „Войводенец” /регистриран в обществена полза/, имот част от публична 
общинска собственост – Спортен център - с АКТ за общинска собственост № 36 
/22.07.2005 г. 

Срок: 10 години. 
Наем: 20 лв. на месец. 
Консумативите са за сметка на общинския бюджет. 
 
Б. Виларов – Председател на ОбС: По същия начин сдружението на хотелие-

рите искаше да кандидатства по ПРСР, но и те не успяха в последния момент да 
подадат документите така, че отпада необходимостта да гласуваме това решение. 
Живот и здраве ако пак се отвори Мярка и решат да кандидатстват ще гласуваме 
ново решение. Следващото решение е за предоставяне дървен материал на учили-
щето. Мотиви писмо на СОУ „Л. Каравелов” и Докладна на кмета. Който е съгла-
сен моля да гласува. 

Мотиви: Доклад на кмета № 162/12.09.2013 г. и Докладна записка от Дирек-
тора на СОУ „Л. Каравелов”: 

„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение 302. 
Мотиви: Писмо на СОУ „Л. Каравелов” 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС Копривщица реши: 
1. Общински съвет – Копривщица дава съгласието си ОП „Копривщица” да 

предостави на СОУ „Л. Каравелов” – гр. Копривщица следния дъбов материал: 
- Клас I  - 3,42 м3. 
- Клас II  - 0,97 м3. 
- ОЗМ    - 5,90 м3. 
2. Общински съвет – Копривщица задължава училището да заплати разходи-

те за добив на дървесината, които възлиза на стойност 27,00 лв./м3 без ДДС. 
 



 
 

- 14 - 
 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Следващото решение е за материал пре-
доставен за Събора  „Златна българска гайда” . Предлагам следните мотив: „Раз-
витие на културния туризъм в община Копривщица”. Моля, който е съгласен да 
гласува: 

„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 

 
Прие се Решение 303. 
Мотиви: Развитие на културния туризъм в община Копривщица. 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА ОбС Копривщица реши: 
1. Общински съвет – Копривщица дава съгласието си ОП „Копривщица” да 

предостави на Община Копривщица следния иглолистен материал:  
- Клас I  - 4,57м3. 
- Клас II  - 3,49м3. 
Материал да се използва за направата на дървена сцена, необходима за про-

веждането на фестивал в м. „Кулата”. 
2. Общински съвет – Копривщица задължава община Копривщица да запла-

ти разходите за добив на дървесината, която възлиза на стойност 27,00 лв./м3 без 
ДДС. 

3. След приключване на фестивала сцената да бъде демонтирана и прибрана 
в складовете на община Копривщица. 

 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Следващото решение. Предлагам в моти-

вите да се оправи докладната кмета на община Копривщица и както беше в старо-
то решение и тук да се добави в т. 3 – „с изключение на дървата за огрев, както и 
стояща дървесина на корен предоставяни на жители на град Копривщица, които са 
по ценоразпис приет от ОбС”. Който е съгласен, моля да гласува: 

„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
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Прие се Решение 304. 
Мотиви: Докладна на Кмета на община Копривщица. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС Копривщица реши: 
Общински съвет – Копривщица определя начин на ползване на дървесина от 

Годишния план за ползване на дървесина на Общинска предприятие „Копривщи-
ца” – гр. Копривщица за 2013 г., както следва: 

1. 30 % от годишния план за ползване на дървесина чрез продажба на стоя-
ща дървесина на корен за добив на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 
115 от ЗГ, чрез търг с явно надаване.  

2. 30 % от годишния план за ползване на дървесина чрез продажба на стоя-
ща дървесина на корен за добив на търговци, регистрирани по общия ред на ЗГ 
чрез търг с явно надаване.  

3. 40 %  чрез добив и продажба от временен и централен склад чрез търг с 
явно надаване, с изключение на дървата за огрев,  както и стояща дървесина на 
корен предоставяни на жители на град Копривщица, които са по ценоразпис приет 
от ОбС. 

 
Б. Виларов – Председател на ОбС представи следващото решение и доклада 

на кмета, с която кметът връща за преразглеждане отново решение № 294. 
Ис. Вълов – съветник: Да проблемът е, че отдолу пише да отдадем подотдел 

„42 в” на местна фирма. Може би ще е по добре ако пише етрополска фирма или 
пък челопешка?! 

Ис. Шипева – съветник: Искам съвет не трябва ли и тук да го има този текст 
от наредбата - да отговарят на 115 ЗГ?! 

Ст. Бучков – съветник: Имам едно предложение ние сме към края на година-
та, края на Лесоустройствения план.  След Нова година ползване в тези отдели 
може да има, може да ням. Ще има нов Лесоустройствен план. Да те са преходни, 
но по новото лесоустройство. Края на годината тепърва ще се правят процедури 
по наредбата - това е промишлен дърводобив, трябва да се дават по наредбата, там 
има срокове. Трябва да се спазят тези срокове. Ще стане ноември месец. Не мисля, 
че е целесъобразно въобще да се приема това решение. Кога ще се сечат тези от-
дели? 

Ис. Вълов – съветник: Да го приемем, кой когато смогне да си го прави. Как-
то сме го приели първия път така да си го приемем и сега. 
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Р. Йовков – гражданин: Решението като цяло е добре написано, а това, че 
трябва да си пусна процедури има предостатъчно време да се пуснат процедурите. 
Преди малко вие сами чухте, колко е прихода на предприятието за годината. Ако 
смятате, че в общината са влезли много пари от гората общината не го пускайте! 
Нека бъдат преходни. Като влиза новото лесоустройство, ако сега се направи търг, 
този обект се плаща, а догодина се доработва. Не си задължен тази година да се 
изработи обекта. Задължен съм тази година да проведа търговете - по този начин 
не се губят парите. Ако тази година не го пуснете, парите се губят безвъзвратно, 
защото догодина влиза ново лесоустройство. Това трябваше да ви го обясни гос-
подин Бучков, не аз. За целта за да не се губят парите всички си свършете работата 
като общински съветници. Кметът дали ще си свърши работата, си е негова рабо-
та. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Аз също мисля че трябва да си вземем ре-
шението като смятам, че по принцип, когато се взимат решения за проценти тряб-
ва да има справка, кои отдели влизат в плана и кои ще се работят, за да не се полу-
чава самоуправство. Също искам да обърна внимание, че към днешна дата 10 ок-
томври, нямаме още отчет за полугодието от Общинското предприятието. Няма 
отчет и за изпълнението на бюджета за полугодието. Предлагам решението да го 
гласуваме, така както е внесено първоначално, като след местна дърводобивна 
фирма се добави – „регистрирана по член 115 от закона за горите”. Който е съгла-
сен, моля  да гласува: 

„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение 305. 
Мотиви: Доклад на Кмета на община Копривщица. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 от Наредбата за усло-

вията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държав-
на и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски про-
дукти ОбС Копривщица реши: 

 Общински съвет – Копривщица включва допълнително в Годишния план 
за ползване на стояща дървесина за промишлен дърводобив от ОП „Копривщица”, 
гр. Копривщица, следните подотдели: 
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1. Широколистни – отгледни и възобновителни сечи: 
- Подотдел 41 в – 1945 м3; 
- Подотдел 38 з – 65 м3; 
- Подотдел 54 б – 465м3; 
- Подотдел 105 а – 550м3; 
- Подотдел105 б – 50м3; 
Всичко: 3075 м3. 
 2. Подотдел 41 „в” ще бъде предоставен за ползване от местна дърводо-

бивна фирма, регистрирана по чл. 115 от ЗГ, а останалите подотдели ще бъдат 
предоставени на ОП „Копривщица” за добив. 

 
Б. Виларов – Председател на ОбС, представи старото решение 295. 
Л. Цеков – съветник: Всички тези решения са взимани на подпис без да се 

гледани на комисия. 
Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Сега трябва да ги вземете 

по правилник. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Господин Карагьозов общинският съвет 

може да реши, когато е важно да се гледа нещо на сесия без да е гледано на коми-
сия. 

Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Мисълта ми господин Ви-
ларов е да има знание първо от съветниците, после от обществеността, защо са 
предлаганите точно тези цени. Само заострям вниманието на съветниците,  нап-
ример за тези две решения, които сега ще вземете. Новите цени за чамовите дърва 
са по-скъпи с 5 - 6 лева от буковата. Не  просто гласували сме го и да го прегласу-
ваме отново. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Само да ви заостря вниманието: стана 
практика в последния ден преди сесията, администрацията внася докладни.  

Р. Йовков – гражданин: Това са минимални цени не мога да бъда просто це-
ните по малки от тези при търговете. 

Б. Виларов – Председател на ОбС - предлагам да добавим в текста „минимал-
ни продажни цени при провеждане на търгове”. 

Ст. Бучков – съветник: На всякъде е написано кубик, но никъде не е уточнено 
дали става въпрос за плътен или пространствен. Според мен трябва точка за дърва 
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на жители на Копривщица да бъдат пространствени кубици. Също според мен ча-
мовите дърва за горене за граждани е плътен кубик. Предлагам за широколистната 
дървесина бук до четвърта точка включително да е плътен кубик, останалите да 
бъдат пространствен кубик, а в решението за цените на иглолистните да стане 
16,50 лв. пространствен кубик. 

Поради непостъпили други предложения г-н Б. Виларов - Председател на 
ОбС постави доклад на гласуване с направените корекции: 

„за” – 9; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 2. 
 
 
Прие се Решение 306. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС Копривщица реши: 
Общински съвет – Копривщица утвърждава Ценоразпис за минимални цени 

при провеждане на търгове за широколистна дървесина от временен склад, собст-
веност на Община Копривщица, считано от 16.09.2013 г. 

 Ценоразпис: 

Категория/сортимент Мярка Ед.цена /м3/ без ДДС 
дървесен вид. 

1. ЕСД  БК 

Трупи за шперплат Плътен м3 135,00 

Трупи за бичене над 50 см. Плътен м3 85,00 

Трупи за бичене над 30 см. Плътен м3 75,00 

Трупи за бичене 18-29 см. Плътен м3 70,00 

2. ССД Плътен м3  

Технологична дървесина Плътен м3 50,00 

3. ДСД Плътен м3  

Технологична дървесина Плътен м3 50,00 

4. Дърва Плътен м3  
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В т.ч. ОЗМ Плътен м3 50,00 

В т.ч. дърва за горене за жители 
на гр. Копривщица от временни скла-
дове 

Плътен м3 28,00 

В т.ч.  дърва за горене за фирми, 
юридически лица и жители от други 
населени места от временни складове 

Пр. м3 36,00 

В т.ч. дърва за горене от центра-
лен склад 

Пр.м3 40,00 

 
Настоящето решение отменя всички предишни, касаещи цената на широко-

листна дървесина за 2013г. 
 
Следващото докладна е за иглолистната дървесина. Ако няма предложения, 

моля, който е съгласен да гласува предложената докладна. 
„за” – 9; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 2. 
 
Прие се Решение 307. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС Копривщица реши: 
Общински съвет – Копривщица утвърждава Ценоразспис за продажни цени 

на иглолистна дървесина повалена от ветровала в ОГТ, собственост на Община 
Копривщица, считано от 01.09.2013 г. 

Ценоразпис: 

Категория/сортимент Мярка Ед.цена /м3/ без ДДС 
дървесен вид. 

1. ЕСД  ББ 

Трупи за бичене над 30 см. Пл.м3 82,00 

Трупи за бичене 18-29 см. Пл.м3 75,00 
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2. ССД Пл.м3  

Трупи за бичене III – ти клас от 
15 – 17 см. 

Пл.м3 54,00 

Технологична дървесина Пл.м3 33,00 

3. ДСД Пл.м3  

Технологична дървесина Пл.м3 33,00 

Ритльовици VI – ти клас Пл.м3 40,00 

4. Дърва Пл.м3  

В т.ч. ОЗМ Пл.м3 52,00 

Дърва за огрев  Пл.м3 16,50 

 
 
Б. Виларов – Председател на ОбС, представи старото решение за приемане 

дарение от „Хаджи Вълко” ЕООД и обясни, че Общината също не е успела да кан-
дидатстват с проект по ПРСР и отпада необходимостта от приемане на тези реше-
ния. 

Г. Козлеков – съветник: Няма смисъл да се предлага за гласуване това, след 
като проекта отпадна. 

Ис. Шипева – съветник: Няма проект, няма и дарение! 
 
По т. 2 от Дневния ред, относно: Писмо на общински съветници, относно 

спор по протокол. 
Б. Виларов – Председател на ОбС, представи на общинските съветници жал-

бата подписана от шест от тях, обясни, че във връзка с жалбата е поискано обяс-
нение от Областния управител и запозна съветниците с отговорът, който е изпра-
тил на областния управител.  

Ис. Шипева – съветник: Така председател на ОбС защитава интересите на 
общината. 

Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Господа съветници може 
ли да взема думата. 
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Б. Виларов – Председател на ОбС: Момент изчакайте малко. Става дума, че 
по Правилник изрично има посочено как се провежда поименно гласуване, а 
именно като се изчитат имената по азбучен ред и списъкът е неразделна част от 
Протокола. Това е процедура, която не е спазена. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Пропускът е Ваш г-н Виларов. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Аз съм съгласен, че пропускът е мой, но аз 

не мога да знам целия закон и правилник наизуст, затова нещата предварително се 
гледат. Гледат се на комисии и се решават как трябва да бъде. Точно и за това има 
правилник и не трябва така да се злоупотребява да се внасят решения в последния 
момент.  

Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Просто се срамувам, че из-
чаках да го дочетете това. Прекрасно е написано, много добре сте се подготвили 
като редови съветник. Много ще се радвам ако всеки един съветник е така подгот-
вен по всяко едно решение на ОбС. Забележете като редови съветник, а не като 
председател на ОбС и то когато сте гласували отрицателен вот. От тук нататък мо-
ето юридическо мнение е, че Вие най-грубо си превишавате правата с това нещо. 
Не знам кога сте го изпратили на областния управител и дали е реагирал, но ако 
той наистина е институция трябва да реагира на това писмо, а ние заедно с Вас 
трябва да се срамуваме от едно такова действие на Председател на ОбС. Да обясни 
отрицателен вот с такова нещо – да, но да отмени решение на общинския съвет. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Не го отменям! Решение няма. 
Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Аз Ви изслушах, Вие също 

ми дайде възможност да се изкажа. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Недейте да манипулирате, аз не съм отме-

нил решение на ОбС! 
К. Кутекова – служител в ДМ: Той не Ви прекъсва… 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Не съм ви дал думата, не се обаждайте. 
Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Повече не искам да комен-

тирам. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: По какви причини повече от месец не се 

внасят останалите документи по преписката с Гъркова къща, още повече, че аз два 
три пъти разговарях с Вас и Вие казахте, че документите са при Вас и има Заповед 
на Кмета и те все още не са внесени?...Как да разбирам мълчанието Ви? 
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Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Мълчанието е знак за съг-
ласие. Не са стигнали още за внасяне в ОбС. Няма заповед. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Вие лично ми казахте, че има заповед. 
Значи имаме още едно неизпълнение на решение на ОбС. 

Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Развитието на събитията 
стигнаха до тук. Когато ОбС и Кмета действат като едно, проблемът е никакъв то-
ва нещо да се свърши. Когато ОбС и Кмета действат само с писма и се срещат са-
мо в съда - така ще е. Това е моят отговор. Междувременно има заповед на Кмета, 
заведено е дело по казуса. Делото е на 05.11.2013 ще се докладва в ОбС. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Днес са внесени в ОбС Заповед за иззем-
ване на Кмета – документи внесени не от администрацията, някой да не си мисли, 
че администрацията ни ги е внесла само - и Заповед от съда за спиране изпълнени-
ето на заповедта.  

Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Решението на съда не е от-
меня заповедта на Кмета, а само, че спира изпълнението на заповедта. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Именно и Кмета е обжалвал и е насрочено 
дело. Това, което казахте за действията на ОбС и Кмета - комуникацията е двуст-
ранен процес. Да не говорим наизуст. Днес в движение съм погледнал документи-
те /изчита определението на съда/. Общината обжалвала ли го е? 

Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: няма да Ви отговарям на 
този въпрос. Няма значение това.  Спряна е заповедта за принудителното изпъл-
нение, а възражението на г-жа Велянова е в съда и ще се гледа в открито съдебно 
заседание на 05.11.2013 г. и това няма нужда да се внася – то е до Кмета на общи-
на Копривщица. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Тоест той няма намерение да информира 
за това общинските съветници. 

Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Не знам бе човек. 
Ис. Шипева – съветник: Колеги искам нещо да Ви кажа и ще помоля след то-

ва да не коментирате моето изказване, а да си продължим работата. От цялата тази 
гнусутия – от моето предложение да бъде предоставена Гъркова къща за музей – 
лицето Искра Шипева и Кметът Иван Кесяков се оказаха най-решаващите фактори 
да се извърши страшно престъпление и бяхме дадени на прокурор. Текат много 
сериозни проверки след като бяхме дадени на прокурор, разкрити са неща – неща-
та стават по-сложни. Благодаря Ви колеги, всеки има право на различно мнение, 
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но не Ви пожелавам затова, че сте предложили нещо, което съветниците ще решат 
да ви обвинят в престъпление и в бог знае още какви неща, които ако ги видите ще 
се изумите, че сме копривщенци.  

Р. Йовков – гражданин: Като председател на училищното настоятелство, в 
контекста на целия разговор аз един път се изказах пред Вас, че трябва да преци-
зираме интереса на общината в коя област интересът на общината е по-добър. Ди-
лемата е следната – ако тези хора, които в момента ползват имота Гъркова къща, 
по отговорен начин се ангажират да направят това, което в разговори с нас пот-
върдиха, че са готови да изготвят цялата документация по кандидатстване на на-
шето училище,  по точно част от нашето училище – да създаде абсолютно същия 
модел на училището в Горна Баня и това нещо да се сравни, какво би било ако се 
ползва къщата от ДМ. Смятам, че ако те при договорни отношения направят тези 
неща, които ни обещаха в свободен разговор – те ще направят много повече за 
града, отколкото ако се използва къщата от музеите. Ако те не си изпълнят тези 
обещания, които да са облечени в договорни отношения, нормално е ДМ е да пол-
зва къщата. Гражданите ще спечелят много повече, че ще имаме такова училище. 
Не виждам какъв е зора за няколко месеца. Да извикаме тази жена тук и да каже 
какво може да изпълни. Защо се правят тези излишни разправии и тази бойна го-
товност с персонала (на ДМ), между другото поздравявам г-жа Шипева за бойната 
готовност и ако може за други случай така да се организират, аз лично бих я позд-
равил. Действително всеки, който ползва общински имот трябва да заплаща за не-
го или да прави нещо за града. До сега смятам, че община Копривщица не е била 
активната страна. Предният път на сесията дойдох да призова общинския съвет да 
покани г-жа Велянова и ръководството на училището, както и представители от 
МК. Тук е замесено МК, където ние имаме огромен интерес да сме в добри отно-
шения с МК като град и това мисля, че Вие музеите трябва да го защитите най-
добре. В момента с този начин на водене на кореспонденция мисля, че си влоша-
ваме отношенията и с тях. Ако не се изпълни това да си влезе ДМ и да си прави 
експозиция. Трябва да използваме, че момента е подходящ и ако може да се случи, 
ако не, няма да подаряваме на никой имот и да си прави, каквото иска в тях без да 
си плаща. Това Ви моля да обърнете внимание и ако може да го направите. 

Л. Цеков – съветник: Аз донякъде съм съгласен с Йовков, но донякъде не съм. 
Затова гласувах против предния път. Не съм съгласен, че никой не е ходил при г-
жа Велянова, лично аз съм ходил. Много бързо забравяте, че г-жа Велянова идва в 
ОбС заедно с адвокатите си, които аз ги доведох, за същото обещание. Тук има 
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трима общински съветници и я изгонихте като мръсно коте. Лично с Огнян Пала-
веев ходих да правим стратегия. Съдрахте ми задника да я взема тази къща, дори 
влязох в спор с прокурори. Тук ОбС ме натискаха и то единодушно – нямаше про-
тив. 

Б. Виларов - Председател на ОбС: Аз не помня, за такова заседание.  
Р. Йовков – гражданин: Тогава да не го наричаме грешка, но пропускът е бил, 

че не се облякло в договорни отношения.  
Л. Цеков – съветник: Не знам, къде беше настоятелството тогава. 
К. Неделева – служител в ДМ: Искам да попитам защо интереса на г-жа Ве-

лянова се засили през последните два месеца, когато градът остана без своят ет-
нографски музей и ДМ направи постъпки да поиска Гъркова къща? В годините са 
се подписали няколко договора, в които са уточнени задълженията и на двете 
страни. За тези 20 години г-жа Велянова поне не заяви воля, че иска да направи 
нещо в този град, изключая инцидентните 2 пъти празнуване на първи юли. Аз не 
съм против разкриване на лицея в Копривщица. Има други имоти, които може да 
се ползват, защо трябва да е точно Гъркова къща? 

Ел. Желязкова – служител в ДМ: Защо цената за един италиански лицей, 
трябва да е хотелска база в къща – паметник на културата?  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Извинявам се, но въпросът не е коректно  
поставен – тук по–скоро става въпрос за взаимоотношения, които са поставени 
преди много време. Сегашното ръководство на МК не е излязло с официално ста-
новище, но трябва да кажа, че неофициално отношението е много негативно за 
това което става. Гъркова къща не е единствената, която може да се предостави на 
ДМ за експозиция, ако това е необходимо.  

Д. Гугова – Служител в ДМ: Нямам нищо против тук да стане училището, на 
голямата част децата ни са тук. Наистина е пропуск, че госпожата не е тук, но това 
не е наше задължение. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Нямам как да е поканена, когато точката се 
постави в същия ден. 

Д. Гугова – служител в ДМ: От тогава минаха два месеца. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Затова мисля да предложа проект за реше-

ние да я поканим. 
Л. Цеков – съветник: В подкрепа на това което казах те ни осъждат с влязла в 

сила Решение № 6 и ето тяхно писмо: Цялата сума от 05.05.2010 е в размер 
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34983,00 лв. като имаме предвид тежките условия управителния съвет не възразя-
ва да се покрият сумите  с общински имот. Това аз го предложих на ОбС с доклад-
на – категорично беше отхвърлено от всички съветници. Училището прие Гърково 
къщата през 1988 г., като до този момент е отлично подържана - тя както и най-
малката от Палавееви къщи е възможен вариант за споразумение, в случай, че за-
вещанието позволява това.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Доколкото разбрах, тук става дума за Па-
лавееви къщи, искам да обърна внимание, че по един от договорите е било пред-
видено да се предостави този имот на Лицея и Фондация „Монтесери” за школа за 
стари занаяти. Фондацията е трябвало да направи ремонта, а общината да предос-
тави станове и хора, които да бъдат обучени. През мандата на г-н Каменаров ОбС 
взима решение да се изземат Палавееви къщи и да се предоставят на г-жа Ив. Бо-
нева, в следствие на което общината е осъдена с тези пари.  

Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: може би не трябва да се 
връщаме толкова назад, защото за времето си тогава взаимоотношенията с госпо-
жа Велянова са били на съвсем чиста основа – договорени – за разлика от това, 
което се казва тук с определени срокове и определени ангажименти. Документите 
говорят за това. Нейното предложение тогава за развитието на образованието е 
изключително голямо. конкретен пример казвам: уреждането на парите за довър-
шването на ЦДГ, уреждането на парите за възстановяването на Гъркова къща, тук 
е въпросът, че след отминалите 10 години не се случва нищо, не се предоговарят 
нещата. След 91- година промяната на образованието, промяната на новите усло-
вия, нищо не се прави и в един момент ще правим: По времето на Р. Христов се 
случват всички тези договорки. Започва правенето на школата и в договора на 
всеки три години да се предоговарят нещата и на всяка година да се дава отчет за 
достигнатите постижения в развитието на школата. Тогава г-н Кесяков предприе-
ма действия същите като днес и стигаме до този вариант с фактури и искания за 
ремонти. През мандата на г-н Каменаров не се случва нищо – нито ние си искаме 
къщата, нито те си искат парите. По времето на г-н Цеков си поискаха парите. Да-
дох това писмо – истинските мотиви след 1991 г. нямат нищо общо, когато започ-
ват отношенията да са дълг срещу собственост нещата се променят. Да си ги ка-
жем нещата такива каквито са.  

Р. Бучкова – гражданин: Искам да попитам – общината, колко пари дължи на 
г-жа Велянова. 



 
 

- 26 - 
 

Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Колкото поиска толкова ще 
и дадем. 

Г. Герданов – съветник: Мили хора 1837 г. е направено първото училище като 
сграда, но много преди това се развива учебна дейност. През 1932 година с даре-
нието на Х.Н.Д.Палавеев е направена класическата гимназия в която в момента 
всички сме стъпили и седнали, която не отстъпва по никакъв начин на европейс-
ките училища. Аз винаги съм подкрепял идеята района на Солни пазар да е един 
нов център. Четири моста има там – винаги съм прокламил идеята да се развие то-
зи център. Като председател на комисията КСПЗООКНВМСТ Ви моля да не се 
караме, да поканим г-жа Велянова, г-жа Шипева има близки контакти с министъра 
на културата г-н СТоянович, да си изкажат мнението, да им поставим един срок от 
месец. Председателят на ОбС и на Училищното настоятелството да направят сре-
ща, те са направили някаква неофициална среща, да си поставим срок , да ги пока-
ним, да разберем отношението на министър Стоянович. Всички искаме да се раз-
вива културния живот в гр. Копривщица, но на всички приоритет е образованието. 
Моля госпожа Шиепва да уговори среща с г-н Министъра и да се реши този въп-
рос, защото това ще продължи до безконечност. 

Р. Йовков – гражданин:  Искам само да внеса малко яснота. Една от причини-
те да няма деца е, че нямаме  външни ученици, както преди пансионите бяха пъл-
ни и доста от нашите деца се ожениха и има нови деца. Отношенията с лицея са 
били винаги лоши и винаги добри. Тази идея, която ми се роди като последен за-
вършек и тя ще компенсира много от това, че досега не са направили нищо. Да се 
използва сега и министърът да каже, за да парафира да се създаде такъв колеж, 
вместо да се обединим, ние се караме тук като не знам какви. Тук цялата общест-
веност има интерес. Ако те не изпълнят тези ангажименти естествено, че трябва да 
се вземе къщата и естествено е, че най-добре ще се стопанисва от музеите. Дайте 
да впрегнем веднъж всички усилия за направа на едно нещо в интерес на града. 

У. Лудова – служител в ДМ: За 20 години при договори, тя не е изпълнила 
нищо. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: А Вие знаете ли дали е правено нещо или 
не? Г-Н Карагьозов каза за парите за ЦДГ. Правени са и много други неща, но тук 
не се казва. Миналата година имаше тържества за първи юни. Имаше идея лицея 
да подари рейс на общината, но той беше голям и общината се отказа. 

Св. Мухова – служител в ДМ: Тук понеже се постави въпросът за това прави 
ли се или не се прави нещо. Чакало се е 20 години и сега не може да се изчака за 
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два месеца и ако не беше станало дума можеше да се изчака още 20 години. Тя не 
дава отчет за извършените действия. В това, което г-н Цеков прочете има явни 
апетити за имоти в Копривщица и общината ще ги даде. Общината ще подари тази 
къща на фондация Монтесьори. 

Д. Гугова – служител в ДМ: Искам да повторя думите на г-н Андреински – 
Станете хора и гласувайте по съвест. 

Р. Бучкова – гражданин: Искам да попитам, Светле ти коя година и по какъв 
повод отиде в Гърция? 

Ис. Шипева – съветник: Това вече е гнусно. 
Св. Мухова – служител в ДМ: Напротив не е гнусно. Тогава никой не ми 

обясни, аз по каква линия отивам. Те (Лицея/Фондацията) два пъти ме каниха, аз 
първия път отказах, после приех. Не става дума за един човек, нито за един първи 
юни. Тук са интереси на цяла община. За една екскурзия до Гърция да им подарим 
къща в Копривщица ли? 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Да не опростяваме нещата, защото не са 
точно така. Вие там сте била поканена да бъдете обучена в школа за иконопис. 

Св. Мухова – служител в ДМ: Точно така излиза. 
Р. Йовков – гражданин: Никой няма да подарява къща. Не казвай такива неща 

из града. Дори Кунка не знае, че този лицей няма да е в Гъркова къща. Ако тя нап-
рави документите и тези хора, които са в настоятелството, защото те могат страш-
но могат да помогнат. Както когато Ви казах за водопровода, когато дойде минис-
търката и Вие не послушахте и сега се ровим като мечки и сега Ви казвам за учи-
лището. Ако такива хора не помогнат ние няма да имаме скоро училище. Това е 
държавно училище не е частно. Ние ритаме срещу ръжена. Никой не е предлагал 
да подари къщата, поне не е от моите уста. Ако тя съдейства тогава нека си ползва 
Гъркова къща, както прецени. 

Св. Мухова – служител в ДМ: Да няма да се подари, те ще си я вземат по за-
конен път, поради действието или бездействието на общината. Поправям се. Като 
искат да правят лицей в Копривщица… 

Р. Йовков – гражданин: Те не искат, аз съм я дал тази идея – те не искат. 
Св. Мухова – служител в ДМ: Те като не искат – искат само къщата ли да 

ползват? Какво искат? Защо трябва да им се дава къща в залог? 
Р. Йовков – гражданин: Ние направихме среща с Виларов и аз и казахме – 

има нагласа, ще Ви изгоним, ако ни направите документите и използвате власто-
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вата си позиция – в прав текст съм го заявил. За мен лично трябва да има и ако 
може някой да доведе министъра на културата, аз лично бих му свалил шапка. Те-
зи две неща ние сега ги поставяме като разменна единица и тази разменна единица 
не е къщата, а ползването и още 5 години. Това е разменна единица и то не с имо-
ти. Поставя срок се между страните. Не може ние да си правим планове без тях.  
Прави се работна група – тя поставя условия и ако те не се справят, аз ще съм пър-
вият, който ще кажа, че музеите е най-редно да ползват този имот. Искахме учи-
лищното настоятелство да стегнем пансиона, а в града се говореше Р. Йовков иска 
да вземе пансиона да направи хотел. Сега ти пак го казваш. Аз съм дал идеята да е 
по този начин. 

Ис. Шипева – съветник: Колеги, предлагам да прекратим всякакви дебати по 
темата за Гъркова къща и да прекратим с тази точка. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Предлагам да прекратим дебатите и да ре-
шим… 

Ис. Шипева – съветник: да решим това което, Вие искате и което сте се уго-
ворили. Ясно е на всички така, адвокатствайте някъде извън тази зала на лицея – 
не тук. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Предлагам да проведем среща с ръководс-
твото на лицея, представители на МК и областната управа. Да седнем и да се раз-
берем, какво можем и какво не можем да направим заедно и тогава да решим. 

Л. Цеков – съветник: Тъй като Вие сте предприели действия, от тук нататък 
предлагам да се създаде работна група, а да не се ходи еднолично. Да се създаде 
работна група и да се осведомяват всички съветници, за какво става въпрос. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Въпросът беше да дойдат на сесия и всич-
ки да присъстват, не само определени. 

Ис. Шипева – съветник: заради това, че след 25 години музеите поискаха 
Гъркова къща, заради сериозни мотиви, се стигна до някаква конфронтация. Не-
щата са толкова ясни, че трябва и най-малкия човек от града да ги разбере. Прек-
ратете разискванията или подлагайте нещо за гласуване. 

Л. Цеков – съветник: Когато я поканихме предния път тя го обясни абсолют-
но същото – за лицей за документи и за всичко. Много бързо забравяте. Аз знам 
какво ще каже тя.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Предлагам проект за решение. 
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Ис. Шипева – съветник: Проект за решение, който на Вас Ви е удобен, защото 
пак сте в нарушение, тук е жалбата на съветници и трябва тя да се гласува.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Какво да подложа по жалбата? 
Ис. Шипева – съветник: Подлагайте си, прекратявам с Вас да разговарям. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Предлагам следния проект за решение: на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ОбС реши: 1. Във връзка с изясняване на казуса Гър-
кова къща, в срок до един месец, да се организира среща с представители на 
НУКК, МК и Областната управа. 2. Създава работна група в състав от:….., които 
да определят параметрите на преговорите с ръководството на НУКК и да  предло-
жи проект за решение. 3. До провеждане на срещата с представителите на НУКК, 
МК и Областния управител, да не се предприемат действия за изземване на къща-
та. 

Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Дрън, Дрън… 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Много моля да се държите прилично!  
Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Аз се държа прилично. Цял 

час те чакаме да формулираш едно решение.  
Б. Виларов – Председател на ОбС: Никой не Ви кара да ме чакате. Не съм Ви 

дал думата. 
Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Съветниците са Ви иници-

алирали г-н Председател за решение Вие да не го подлагате на гласуване… 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Няма проект за решение. 
Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Как да няма прочетете 

жалбата. Искат прегласуване на това решение. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Никъде няма искане за прегласуване…. 
Ис. Шипева – съветник: Защото Вие не искате. 
Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Вие грубо еднолично сте 

отменили решение на ОбС затова е жалбата.  
Б. Виларов – Председател на ОбС: Изрично казах и на г-жа Шипева поставете 

проект за решение. 
Ис. Шипева – съветник: Има докладна на Кмета внесена – Вие изолирахте 

докладната, изолирахте и жалбата. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Поставяте ли въпросът да се прегласува 

решението? 
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Ис. Шипева – съветник: Да. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Добре, има и друг проект за решение. Доб-

ре. Госпожо Шипева проектът за решение миналия път нямаше мотиви и няма ос-
нование за решение. 

Ис. Шипева – съветник: Не предлагам нищо. Предлагайте Вие цяла вечер Вас 
слушаме… 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Г-н Бучков Вие имате ли предложение? 
Ст. Бучков – съветник: Аз предложих по първа точка. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Да, това ще се разглежда другия път. Сега 

имате ли предложение? 
Ис. Шипева – съветник: Господин Виларов предлагайте, каквото Вие искате 

да се гласува и да се приключва. 
Г. Герданов – съветник: Първо ще помоля членовете на комисията по култу-

ра, образование и лично към секретаря да не излизат и да не напускат. Секретарят 
на комисията по време на изказване на председателя излезе. Понеже имам една 
група около себе си и тя няма да спре да предлага добри неща за този град, затова 
по първата точка предлагам да се постави срок, не искам да оставяме в историята, 
че сме взели решение и не сме потърсили начин за изпълнение на решението. 
Предлагам работната група е да е от всички председатели или секретари на коми-
сиите към ОбС Копривщица. 

Ст. Бучков – съветник: Нека всички председатели да е г-н Герданов. Тази 
икономическа комисия, аз вече я водя половин година и повече. 

Р. Скендерова – съветник: Ако бъда предложена ще отида, благодаря Ви за 
отношението колега. 

Г. Герданов – съветник: Добре нека са председателите на постоянните коми-
сии, представител на училищното настоятелството. Госпожо Шипева казах Ви да 
не излизате. Вие не чухте и сега започвате да драматизирате нещата. 

Ис. Шипева – съветник: Ние преди няколко месеца и Ви помолихме за по-
мощ, Вие напуснахте без да ни чуете. 

Г. Герданов – съветник: Не съм напускал… Значи предлагам председателите 
на комисиите, значи и на петата комисия, която оглавява г-н Цеков, директора на 
СОУ, Представител на педагогическия съвет, на училищното настоятелство, Кмет, 
представител на администрацията.  
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Л. Цеков – съветник: Как да спирате с трета точка, нали е спряно със съдебни 
действия бе Виларов? 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Това е волята на ОбС – съда си е съд. Да 
добавя мотиви към проекта за решение: Развитие на образователното дело в Коп-
ривщица. Основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. 

Ис. Шипева – съветник: Волята е да се даде на Велянова ли?! 
Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Вчера чух едно изказване, 

беше останала една институция с малко авторитет. Със завчерашното си решение 
си е изритал всичкия си авторитет, като кацна на наша почва си мисля да не стане 
същото едно към едно, никога няма да си създадем авторитет и да бъдем истински. 
Имаме казус заповед на Кмета, това нещо се изпълнява в момента, ако Вие вече 
три часа обсъждате това нещо и се затруднявате да вземете решение… 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Не се затрудняваме  - обсъждаме. 
Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Не се затруднявате и г-н 

Председателя ще измисли някакъв проект за решение. Предлагам да бъде кратко и 
ясно: Общинските съветници са на мнение да остане къщата на г-жа Велянова и 
всичко се прекратява, ако ли не взимате решение да се изземе и след това да взе-
мете решение на кой да се предостави къщата. Това е положението по този казус. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Искам нещо да уточня, преди два месеца 
решение не е взимано, а в предишния мандат. Иначе правите ли предложение да 
оставите къщата на г-жа Велянова. 

Ис. Шипева – съветник: Това ли чакахте? 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Не, питам сериозно ли предлага или само 

прави провокации тук… 
Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Не правя провокации, аз 

нямам законодателна инициатива, само се изказвам. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Предлагам формулирания проект за реше-

ние в три точки с мотивите и основанието, което преди това споменах. 
Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Да попитам съветниците, 

защо подадохте тази жалба, която прочетохте преди малко и не изкоментирахте, 
че Председателя еднолично без правно основание е подменил това Ваше решение 
и Вие изобщо този въпрос не го коментирате, а изместихте нещата в друга посока. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Напротив този въпрос го коментираме вече 
трети час. Не съм ви дал думата. 
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Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Няма защо да ми давате 
думата, защото продължавате да манипулирате съветниците.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Господин Карагьозов пречите на съветни-
ците, седнете си на местото. 

Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: На гласуване ли ще го пос-
тавим – пречи ли г-н Карагьозов или не? Ако преча на съветниците  - кажете, нека 
те кажат.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: В момента сме в процедура на формулира-
не на решение и пречите. 

Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Няма процедура на форму-
лиране на решение, има процедура на гласуване. С какво преча на работата? Ис-
кам да поговоря със съветниците. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Напуснете заседанието. 
Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Няма да напусна заседани-

ето, какво ще стане г-н Председател? 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Поведението Ви просто е просташко. Не 

съм Ви дал думата. 
Н. Карагьозов - секретар на община Копривщица: Също като Вашето. Бяхте 

взели едно решение пак да се спре едно дело в съда – да не се жали – законосъоб-
разно ли беше това решение?! 

М. Тороманова прочете оформилото се решение от всички предложения и 
пристъпи към гласуване. 

„за” –5; 
„против” – 2; 
„въздържал се” – 4. 
Решението не се приема. 
 
По т. 3 от Дневния ред: Докладна на КСПЗООКНВМСТ, относно: Кан-

дидатстване на Копривщица в ЮНЕСКО. 
Г. Герданов – съветник, представи докладната на комисията. 
Ис. Шипева – съветник: Времето е малко, за да има тежест предлагам обръ-

щението да е подписано и от Кмета на общината и да се представи в областта.  
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Б. Виларов –Председател на ОбС: Не възразявам. Ако няма други предложе-
ние, моля да гласувате: 

„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение 308. 
 Мотиви: През годините многократно представители на обществени инс-

титуции, неправителствени организации, граждани и експерти са поставяли въп-
роса за включване на Копривщица в Списъка на световните паметници на култу-
рата на ЮНЕСКО. Включването на Копривщица в Списъка на световните памет-
ници на културата на ЮНЕСКО ще спомогне за съхраняване на недвижимото кул-
турно наследство от епохата на Възраждането, ще допринесе за повишаването на 
интереса от български и чуждестранни туристи, ще разнообрази предлаганите ту-
ристическите услуги и ще повишаване на доходите на местното население. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17 и чл. 20 от ЗМСМА и чл. 
67, ал. 4 от ЗКН Общински съвет Копривщица реши: Приема Обръщение (Прило-
жение 1) на Общински съвет до компетентните държавни институции, с които се 
предлага Архитуктурно-историчесси резерват (АИР) „Град Копривщица”, обявен 
с ПМС № 28 от 29.06.1971 г. (ДВ, бр. 58/1971) - „групова недвижима културна 
собственост – Историческо селище, което представлява урбанизирана структура, 
наситена с културно-исторически ценности от една епоха (Възраждане)” според 
Параграф 12, ал.1 от ПЗР на ЗКН, да бъде включен в Индикативната листа за кул-
турното и природното наследство на Република България и да бъде предложен на 
вниманието на Комитета за Световно наследство към ЮНЕСКО за включване в 
Списъка от световно наследство.  

 
По точка четири от Дневния ред, относно: Докладна на 

КСПЗООКНВМСТ за Разрешение за подписване на договор за заем  между 
МБАЛ – Пирдоп и ЕЛАЦИТЕ МЕД. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Искам само нещо да уточним преди да 
пристъпим към гласуване. По тази точка Към г-жа Шипева – обсъждайки точка 2 
от Дневния ред казахте, че някой Ви е дал на прокурор, нали не намеквате, че това 
съм аз.  
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Ис. Шипева – съветник: Не, не сте Вие! 
 
Г. Герданов съветник представи докладната на комисията. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Предлагам в мотивите да се цитира точно 

писмото от МБАЛ. 
Поради непостъпили други предложения председателя на ОбС подложи 

предложението на гласуване: 
„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
 
Прие се Решение 309. 
Мотиви: Писмо от МБАЛ – Пирдоп ЕАД, Изх. № 915/05.08.2013 г., наш Вх. 

№ 145/06.08.2013 г. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 

86/21.06.2012 на ОбС Копривщица. Общински съвет Копривщица РЕШИ: Дава 
положително становище за подписване договор за заем между МБАЛ – Пирдоп и 
Елаците – МЕД АД. 

 
По пета точка от Дневния ред: Докладна на КСПЗООКНВМСТ, относно: 

Награждаване на Тодор Тотев. 
Г. Герданов съветник представи докладната на комисията. 
Поради непостъпили други предложения председателя на ОбС подложи 

предложението на гласуване: 
„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение 310. 
Мотиви: Принос за изграждане на инфраструктурата на община Копривщица 

и отбелязване на личния му 90-годишен юбилей. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА Общински съвет РЕШИ: Награж-
дава с почетна грамота и плакет Тодор Тотев. 

 
По шеста точка от дневния ред: Докладна на КТСУ, относно: Промяна 

програмата за управление на общински имоти. 
Г. Козлеков представи докладната на комисията. 
Н. Саботинков – гражданин, представи инвестиционно намерение за закупу-

ване на един от имотите, с който се актуализира програмата. Обърна се внимание, 
че това е всъщност път – тупик, който реално не съществува. Преди пътя е бил на 
територията на ТКЗС-то. Г-н Съботинков е купил част от ТКЗС-то. Впоследствие 
е купил и съседния имот, като в момента пътя минава през негови имоти. Оказа се, 
че имота се води частна общинска собственост и се прие да се актуализира прог-
рамата и се включи в решението. 

Поради непостъпили други предложения председателя на ОбС подложи док-
ладната на комисията на гласуване: 

„за” – 9; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 2. 
Приложено поименно гласуване – приложение 1 към протокол № 32. 
 
Прие се Решение 311. 
Мотиви: Внесено предложение от Кмета на общината поради проявен инте-

рес за закупуване на общински имоти. 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал. 9 от ЗОС, 

ОбС реши: 
I.Общински съвет Копривщица допълва Програмата за управление и разпо-

реждане с общинска собственост за 2013 г. със следните имоти: В Раздел ІІІ. В -  
Имоти, които община Копривщица има намерение да продаде - земеделски 
земи: 

- Поземлен имот 38558.12.148 – местността Корията; 
- Поземлен имот 38558.1.498 – местността „Свети Арахангел”; 
- Поземлен имот 38558.14.306 – местността „Орлов камък” 



 
 

- 36 - 
 

II. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  
правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.  

 
По седма точка от Дневния реда: Докладна на КТСУ, относно: Продажба 

на общински имоти. 
Г. Козлеков представи докладната на комисията. 
Поради непостъпили други предложения председателят на ОбС подложи док-

ладната на гласуване: 
„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
Приложено поименно гласуване – приложение 2 към протокол № 32. 
 
Прие се Решение 312. 
Мотиви: Внесено предложение от Кмета на общината поради проявен инте-

рес за закупуване на общински имоти. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал.4 от ЗОС и 

чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ ОбС реши: 
1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на имоти: 

1.1. Поземлен имот 38558.13.8 – ЧОС – местността „Корубата” – ливада с 
АОС № 1093/11.03.2013 г. 

1.2. Поземлен имот 38558.11.5 – ЧОС – местността „Гергьовден” – ливада с 
АОС № 1088/19.06.2011 г. 

2. Да се изготви пазарна оценка на имотите от лицензиран оценител и да се 
внесе за разглеждане и определяне на първоначална тръжна цена в ОбС – Коп-
ривщица. 

3. Нормативно определените данъци и такси по сделката по ЗМДТ и свърза-
ните с тях Наредби на ОбС да се внесат от спечелилия търга в срок от 30 
/тридесет/ дни от датата на връчване на Заповедта за продажбата на Кмета. 

4. Възлага на Кмета да извърши всички последващи от горното решение 
действия. 
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По осма точка от Дневния ред: Докладна на КТСУ, относно: Преотреж-
дане на общински имоти 

Г. Козлеков представи докладната на комисията. 
Поради непостъпили други предложения председателят на ОбС подложи 

предложението на гласуване. 
„за” – 8; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 3. 
Приложено поименно гласуване – приложение 3 към протокол № 32. 

 

Прие се Решение 313. 
Мотиви: Внесено предложение от Кмета на общината, поради проявен инте-

рес за закупуване на общински имоти  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за 

общинска собственост, ОбС реши: 
Дава съгласие за извършване на преотреждането на имоти: 
1. Поземлен имот 38558.13.43 – местността „Пухови могили” 
2. Поземлен имот 38558.16.342 – местността „Джафарица” 
3. Поземлен имот 38558.11.20 – местността „Гергьовден” 
Същите да бъдат обявени за частна общинска собственост, поради отпаднала 

необходимост имотите да бъде публична общинска собственост. 
 

По точка девет от Дневния ред: Докладна на КТСУ, относно: Обявяване 
конкурс за имот. 

Г. Козлеков представи докладната на комисията. 
Поради непостъпили други предложения председателят на ОбС подложи 

предложението на гласуване: 
„за” – 10; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 1. 
Приложено поименно гласуване – приложение 4 към протокол № 32. 
 

Прие се Решение 314. 
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Мотиви: Внесено предложение от Кмета на общината поради проявен инте-
рес за закупуване на общински имоти. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 от На-
редбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущест-
во, ОбС Копривщица реши: 

1. Дава съгласие да бъде проведен конкурс с насоченост за караоке бар за от-
даване под наем на част от имот публична общинска собственост за срок от 5 (пет) 
години, находящ се на територията на гр. Копривщица, представляващ част от по-
землен имот 38558.6.154 с Акт за общинска собственост № 870/27.07.2011 г. по 
кадастрална карта на града, обособена в югоизточната част на парцела с обща на-
емна площ 200 кв.м. и определя първоначална тръжна цена – 250,00 лв. 

2. Възлага на кмета на общината да създаде организация за провеждане на 
конкурс за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинско имущество. 

 

По точка десет от Дневния ред: Питания. 
Ис. Вълов – съветник: Подновен ли е договорът с фирмите за пасища и мери? 

Защо наши хора са глобени и фирмите са чертали? 
Р. Скендерова – съветник: От Поземлената службата защо чертаят. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Ходих днес в Поземлената служба и ми ка-

заха, че фирмите са чертали още м. март. 
Ис. Вълов – съветник: Те на какво основание я владеят. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Есента на миналата година 

имате решение за прекратяване на договорите. А това което са направили служи-
телите от ОСЗ Копривщица е умишлено въвеждане в заблуждение, защото в На-
редба № 5 чл. 2, ал. 2 – Имотите се доказват за владеене към датата 31.05.2013 г, а 
всички договори са 3.06.2013 г. и са ги платили на 03.06.2013 г. 

Ис. Шипева – съветник: Ще отидем до министъра ако трябва. 
Г. Герданов – съветник: Г-жо Шипева - защо не се изпълни решението за 

прекратяване на договорите с фирмите? 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Защо в продължение на две години не се 

провежда конкурс за избор на превозвач? Защо няма транспортна фирма, която да 
обслужва линията за Пловдив? 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Няма желание от фирмите. 
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Ще пуснем конкурс, но няма да има желаещи. Затова е много важно, когато се 
постигне нещо, да не се с лека ръка замазва. Хората свикнаха на доброто и сега е 
зле. 

 

По точка единадесет от Дневния ред: Отговор на питания. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Много отдавна нямаме отговор на пита-

ния. Г-н Карагьозов, какво ще направите по въпроса? 
Н. Карагьозов – секретар на Община Копривщица – ще видя, какво можем да 

направим.  
 

По точка дванадесет от Дневния ред: Разни. 
1. Награждаване на учители по случай Деня на будителите.   
Реши се де се направи допълнително комисия и се прецизират кои да бъдат 

предложени за награждаване. 
2. Жалби от Стоян Атев 
Б. Виларов – Председател на ОбС запозна съветниците със жалбите и това, че 

са препратени до областния управите, прокуратурата и полицията. 
3. Отговор прокуратура 
Б. Виларов – Председател на ОбС запозна съветниците с писмото до прокура-

турата, относно ползване на общински паркинг (откъм София) от частни фирми и 
отговора на прокуратурата. Той изрази становище, че служители на общинската 
администрация съзнателно са излъгали органите на МВР, че имота е бил ползван 
от частни фирми, които са имали договор с горското в Пирдоп. 

Б. Виларов – Председател на ОбС запозна съветниците проведеното заседа-
ние на Областен съвет за развитие. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Искам да Ви кажа, че кмета за пореден път 
без мотиви отказа участие на представител на ОбС на годишната среща на 
НСОРБ.  

М. Тороманова запозна съветниците с Покана за възпоменанието на Рашко 
Маджаров. 

Л. Цеков – съветник: Във връзка с двата месеца, където не можехме да подси-
гурим кворум, но не може и ние така да караме, предлагам да изберем зам.-
председател на ОбС. Вторият въпрос е за моето отсъствие онзи ден от комисията, 
че трябва да се избират хора, които живеят тук, аз живея тук. 
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Г. Герданов – съветник: Любо, пак нещо се е препредало, както не е. Не съм 
цитирал на някой името. Ако някой ти е изкривил информацията – бъркаш адреса.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Относно предложението за избиране на 
зам.-председател, на два пъти правих подобно предложение, но не го приехте. Съ-
берете се комисията - КОАВ и вземете решение за избор на зам.-председателя. 

Поради изчерпване на дневния ред г-н Виларов закри заседанието. 
 
Край: 23:45 часа. 
 
Протоколист: ……/п/……………                Председател на ОбС: ……/п/…… 
    

/М. Тороманова/                                                 /Б. Виларов/ 


