
 
 

 
 

П Р О Т О К О Л    № 37 
 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:               Община Копривщица  
ДАТА:                                                       31.01.2014 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                         15:00 h - 20:30 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                    Мария Христова Тороманова 

 
 
Днес 31.01.2014 година се проведе заседание на Общински съвет - град Коп-

ривщица. 
 
На заседанието присъстваха общинските съветници: Л. Цеков П. Тороманова,  

Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Шипева – Пухова, Б. Виларов, Ст. 
Драгийски, Р. Скендерова, Ис. Вълов, Г. Герданов 

Присъстват граждани и служители от ОА. 
Р. Скендерова – закъсняла. 
Л. Цеков – Председател на ОбС: Направих едно предложение, във връзка с 

изказванията да са до 5 минути на съветник, подлагам го на гласуване. 
Б. Виларов – съветник: Какво подлагате на гласуване в правилника е посоче-

но кой колко може да се изказва?!  
Ис. Шипева – съветник: Вие не чухте ли, че не коментира правилника, а ко-

ментира днешната работа? 
Б. Виларов – съветник: В момента правилника ли ще променяме, след като в 

него е написано какво може? 
Ис. Шипева – съветник: О, не, аз не мога да работя! 
Б. Виларов – съветник: Освен това, друго нарушение, което има отново по 

правилника е, че Бюджета трябва да бъде разпределен на всички комисии, като 
водеща трябва да е КЕУР. Бюджета не е разпределен на другите комисии, а и 
председателят на комисията, когато внесе доклада на водещата комисия, трябва да 
внесе и становището на другите комисии, а това отново не е налице.  

Ст. Бучков – съветник: То нали до сега беше все на лице. 
Л. Цеков – Председател на ОбС: Бюджета се гледа от всички постоянни ко-

мисии.  
Б. Виларов – съветник: Становище има ли? 
Л. Цеков – Председател на ОбС: Има. Писмено няма, но има протокол. 



 
 

 
 

Ис. Шипева – съветник: Да сте били и щяхте да участвате. 
Б. Виларов – съветник: не съм бил получил покана. 
Ис. Шипева – съветник: Ако продължаваме да говорим за нелегитимност на 

днешната сесия, дайте да се разберем ще работим ли ще ходим в съда, че тоя съд 
сигурно ще вдигне ръце от нас.  

Ив. Кривиралчев – съветник: Господин Виларов, засрамете се! Толкова греш-
ки допускахте и в интерес на работата преглъщахме доста неща. 

Б. Виларов – съветник: От кого да се засрамя?! Миналия път ви… 
Ив. Кривиралчев – съветник: недей така бе, от теб само злоба лъха, недей та-

ка! 
Б. Виларов – съветник: От стари болшевики акъл не ща… 
Ив. Кривиралчев – съветник: Не стар, болшевик съм и не се срамувам. Ясно 

ли ти е! Такива пионерски рецитатори… не се срамувам! Ясно ли ти е! И сега съм 
комунист – не се срамувам. Ти ако имаш от какво да се срамуваш, дето припкате 
от клон на клон. Нали се виждате от всички избори в града от къде прескачате – от 
партия на партия. Болшевик съм, като искаш другия път с петолъчка ще дойда.  

Б. Виларов – съветник: Аз ще ти я лепна, не се притеснявай! 
Ив. Кривиралчев – съветник: Ще ми я лепнеш ти! Нямаш достойнство да ми я 

лепнеш.  
Л. Цеков – Председател на ОбС: Много Ви моля, по-сериозно.  
М. Панчева – радио програмен ръководител: Бориславе, прекаляваш… 
Б. Виларов – съветник: Аз ли прекалявам? 
М. Панчева – радио програмен ръководител: Точно ти, дето казваш бой и …. 

Заслужаваме. 
М. Брайкова – ДДФСД: Мариана, пусни ги по радиото, да го видят хората кой 

са избрали. 
Г. Козлеков – съветник: Имам предложение – г-н Виларов да го изгоните. 
Б. Виларов – съветник: Мента! 
Г. Козлеков – съветник: Какво ми казваш ти… 
Л. Цеков – Председател на ОбС: Георги, недей така… 
Ис. Шипева – съветник: Какви са тези обръщения? 
М. Брайкова – ДДФСД: Жалко е, че хората на улицата не могат да Ви чуят с 

какво се занимаваме на сесия.  
Ив. Кривиралчев – съветник: Много пъти се предлага директно да се предават 

нещата, да знаят хората какво става. 
Л. Цеков – Председател на ОбС, представи предложения дневен ред, като до-



 
 

 
 

бави, че има допълнително в точка Разни – писмо от Анкор и цена на дърва на 
преференциални цени, което е спешно. Предложи също да се разгледа и протокол 
от публично обсъждане на приоритетите. 

Б. Виларов – съветник: Това трябва да е преди Бюджета. 
Л. Цеков – Председател на ОбС: вие днес го внасяте. 
Ис. Шипева – съветник: Това публично обсъждане е било на обществения съ-

вет, не е било на общината! 
Б. Виларов – съветник: Беше организирано от ОбС. 
Ст. Бучков – съветник: Беше организирано от Виларов. 
Л. Цеков – Председател на ОбС, припомни на съветниците по правилник из-

казванията как трябва да протичат и по колко време. 
Поради не постъпили други предложения г-Н Л. Цеков – Председател на ОбС 

подложи дневния ред с направените предложения на гласуване.  
„за” – 8 
„против” – 0 
„въздържал се” – 1 
Б. Виларов – не гласува 
Прие се следния дневен ред: 

1. Докладна записка на КЕУР относно: Заплащане на общинските съ-
ветници във връзка с изменение на ЗМСМА. 

2. Докладна записка на КЕУР относно: Цени на дървесина от постоянен 
склад. 

3. Докладна записка на КЕУР относно: финансова помощ на граждани 
на община Копривщица. 

4. Докладна записка на КЕУР относно: Програма за управление на об-
щински имоти 2014год. 

5. Докладна записка на КЕУР относно: План сметка за определяне на 
ТБО. 

6. Докладна записка на КЕУР относно: Бюджет 2014год 
7. Докладна записка на КЕУР относно: Определяне начина на ползване 

на дървесина от отдел 9055 и 9091. 
8. Разни 
- Доклад на Кмета на общината, относно преференциални пари на 

групи от населението и на общински звена и структури. 
- Писмо от Анкор 



 
 

 
 

- Доклад от публично обсъждане приоритетите на община Копривщи-
ца. 

9. Отговор на питания 
10. Питания 
 
Г. Герданов – съветник: Уважаеми господа съветници, уважаеми секретар на 

община Копривщица, уважаеми главен счетоводител, уважаеми музейни работни-
ци. 

С. Керемидчиева – счетоводител СОУ: Училището ни пропуснахте. 
Г. Герданов – съветник: Да, извинявайте, да благодаря, че се сетихте да дой-

дете да видите общински съвет най-официално. 
С. Кремидчиева – счетоводител СОУ: Не и миналия път, нали бяхме, но вас 

ви нямаше. 
Г. Герданов – съветник: Аз ще взема отношение само първа и трета точка от 

дневния ред и затова се въздържам и по дневния ред, защото по останалите точки 
съм в конфликт на интереси. Защото има десетки хора, които чакат само и наблю-
дават дали ще имам конфликт на интереси. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Виларов, Вие не гласувате ли? 
Б. Виларов – съветник: Миналия път достатъчно ясно обясних, защо не гласу-

вам. 
Н. Карагьозов – секретар: Няма такава процедура – не гласувам! Съветниците 

гласуват за, против и въздържал се, ако не – не участва в сесията. Щом има пра-
вилник ще го спазваме всички. 

Б. Виларов – съветник: Там материята не се тълкува. 
 
По т.1 от дневния ред - Докладна записка на КЕУР относно: Заплащане 

на общинските съветници във връзка с изменение на ЗМСМА. 
Ст. Бучков представи докладната на комисията. 
Ст. Кунчев – гражданин: Как може да се допусне нелицензиран горски, който 

дължи 6000.00лв на общината да работи? 
Ис .Вълов – съветник: Мое беше предложението за 90%, защото и преди го 

исках. Това е мое виждане, призовавам Ви да го подкрепите. Председателят рабо-
ти най-много от целия ОбС. Дано сега ме подкрепите. Мисля, че е съвсем реално 
да си получава пълния размер, което му се полага по закон. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Аз съм за предложението 60% на 70%, ако се 
покажат добри резултати през годината ще го коригираме.  Другото ми предложе-



 
 

 
 

ние е да остане до болничен лист, щом не е присъствал без да е бил болен значи не 
е работил. 

Г. Герданов – съветник: Предлагам общинските съветници да взимат само 
10%, така или иначе участваме в падението на града. 

Ис. Шипева – съветник: В какво участваме? 
Г. Герданов – съветник: Нали коментирахте, че ни се смеят хората, имах идея 

да предложа дори въобще да не взимаме. 
Ис. Шипева – съветник: Продължавам да твърдя, че ако продължаваме с този 

тон и с този анти диалог, просто няма да излезем с нещо смислено. 
Г. Герданов – съветник: Ако визирате мен г-жо Шипева, мисля, че десетки 

пъти съм казвал за добрия тон и мисля, че давам предложението си. 
Р. Скендерова се присъедини към заседанието. 
Поради не постъпили други предложения г-н Л. Цеков – председател на ОбС 

постави следното предложение на гласуване:  На основание чл.26 и чл.34 от 
ЗМСМА ОбС реши:1. Определя трудово възнаграждение на общинските 
съветници в размер 60% от средната брутна работна заплата на ОА за съответния 
месец . 2. Определя санкции в размер на 5% от трудовото възнаграждение на 
общински съветник за неучастие в заседание на постояните комисии и в размер на 
10% от възнагражденията за неучастие в заседание на ОбС – Копривщица. При 
неявяване на нито едно заседание на ОбС или ресорните комисии за целия месец, 
съветника не получава възнагреждание за същия, изключение е при представяне 
на болничен лист. 3. Размерът на възнаграждението на Председателя на 
общинския съвет да бъде в размер на 70% от заплата на Кмета на община 
Копривщица. Определя работтно време на председателя на ОбС – 8 часа дневно. 
„за” – 7 - Л. Цеков П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. 
Шипева – Пухова, Ст. Драгийски,  
„против” – 1 – Г. Герданов 
„въздържал се” – 2 – Р. Скендерова, Ис. Вълов 
Б. Виларов – не гласува 
Прие се Решение № 349 Мотиви: Промени ЗМСМА; На основание чл.26 и 
чл.34 от ЗМСМА Общински съвет- Копривщица РЕШИ: 

1. Определя трудово възнаграждение на общинските съветници в размер 
60% от средната брутна работна заплата на ОА за съответния месец .  

2. Определя санкции в размер на 5% от трудовото възнаграждение на 
общински съветник за неучастие в заседание на постояните комисии и в 
размер на 10% от възнагражденията за неучастие в заседание на ОбС – 



 
 

 
 

Копривщица. При неявяване на нито едно заседание на ОбС или ресорните 
комисии за целия месец, съветника не получава възнагреждание за същия, 
изключение е при представяне на болничен лист.  

 3. Размерът на възнаграждението на Председателя на общинския съвет 
да бъде в размер на 70% от заплата на Кмета на община Копривщица. 
Определя работтно време на председателя на ОбС – 8 часа дневно. 

 
По т.2 от дневния ред - Докладна записка на КЕУР относно: Цени на 

дървесина от постоянен склад. 
Р. Скендерова – председател на КЕУР представи докладната на комисията. 
Поради не постъпили други предложения г-н Л. Цеков – председател на ОбС 

постави предложението на гласуване. 
„за” – 8 - Л. Цеков П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. 
Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов 
„против” – 0  
„въздържал се” – 2 – Р. Скендерова, Г. Герданов 
Б. Виларов – не гласува 

Прие се Решение № 350 
Мотиви: Дървесината от твърди широколистни видове  е добита през есента 
на 2013 г. Меките широколистни видове са добити следствие ветровала през 
пролетта на 2013 г. Същата е с не добро качество и бързо се похабява. Всяко 
забавяне на продажбата ú би довело до допълнителни разходи, което е иконо-
мически неизгодно за ОП „Копривщица“ и невъзможност за по нататъшна 
реализация. Цената на дървесината е формирана като сбор от цената по дейс-
тващия към 31.12.2013 г. ценоразпис и цената платена за транспортиране от 
временен склад до централен склад.  

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1, т.2, 
чл.66, ал.2, т.3 и чл.71, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска соб-
ственост, и за ползването на дървесина и недървесини горски продукти 
/НУРВИДГТДОС/ Общински съвет Копривщица реши: 

1. Дава съгласие, общинско предприятие „Копривщица“ да продаде, ка-
то партида по ценоразпис, наличната на централен склад дървесина в коли-
чества и цени както следва: 

 
 



 
 

 
 

Сортимент Дървесен  
вид 

Количество 
м3 

Цена 
лв./м3 без 

ДДС 

Сума  
без ДДС 

ОЗМ зимен дъб 43,39 92,00 3991,88 
ОЗМ бук 47,79 70,00 3345,30 
ОЗМ меки шир. 7,90 60,00 474,00 

  99,08  7811,18 
 
 

По трета точка от дневния ред - Докладна записка на КЕУР относно: фи-
нансова помощ на граждани на община Копривщица. 

Р. Скендерова – председател на КЕУР представи докладната на комисията. 
Ис. Вълов – съветник: Предлагам да отпадне от текста, като служители да 

остане само поименно. 
Г. Герданов – съветник: Аз предлагам на всички по 500.00лв 
Р. Скендерова – съветник: Това те са внесли молби ли? 
Л. Цеков – председател на ОбС: За двама имаше молби, а другите двама са по 

предложение на съветници. 
Б. Виларов – съветник: В предложения проект за решение липсват основания-

та за вземане на решение. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Да ще добавим – на основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА. 
Р. Скендерова – съветник: Аз ще гласувам против, считам, че подобна съдба 

имат 80% от живущите в града. Считам, че ОбС и община Копривщица не сме со-
циална служба. Моето становище е принципно, затова ще гласувам против. 

Поради не постъпили други предложения г-н Л. Цеков – председател на ОбС 
постави предложението да бъдат отпуснати на всички по 500,00 на гласуване. 
„за” – 3 -  
„против” – 3  
„въздържал се” – 4 – 
Б. Виларов – не гласува 
Предложението не се приема. 
Г-н Л. Цеков – председател на ОбС постави предложението на комисията с корек-
циите по текста и добавяне на основанието за приемане на решението на гласува-
не. 



 
 

 
 

„за” – 9 - Л. Цеков П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. 
Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов 
„против” – 0  
„въздържал се” – 1 – Р. Скендерова,  
Б. Виларов – не гласува 

Прие се Решение № 351 Мотиви: Молби на нуждаещи се.;На основание 
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица реши: 

Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на: 
Ганка Йончева – 300,00лв 
Децата на Росица Йончева– 300,00лв 
Децата на Георги Стрелков – 300,00лв. 
Танка Райкова –  500,00лв  

Средствата за бъдат предвидени в параграф "Обезщетения и помощи по 
решение на Общинския съвет" в местна дейност "'Общинска администра-
ция". 

По четвърта точка от дневния ред - Докладна записка на КЕУР относно: 
Програма за управление на общински имоти 2014год. 

Р. Скендерова – председател на КЕУР представи докладната на комисията. 
Б. Виларов – съветник: На стр.1 в т. Б, очакваните приходи от разпореждане с 

имоти общинска собственост, пише прогнозирани резултати 700 000.00, а в пред-
ложения проект за Бюджет сумата е друга сума. 

М. Брайкова – ДДФСД: Включени са имотите за разпореждане, но не може да 
се каже, че това ще се изпълни. Заложена е сума от 170 000,00лв, която е доста по-
ниска от тази за да бъде изпълнима. Мисля, че няма противоречие. 

Б. Виларов – съветник: Напротив има противоречие, защото в два свързани 
документа е различно записано.  

М. Брайкова – ДДФСД: Предлагам да се промени числото на 170 000.00 в 
програмата. 

Б. Виларов – съветник: На страница пет, имоти върху които община Коприв-
щица иска да учреди вещно право на ползване, за какво става въпрос?  

Л. Цеков – председател на ОбС: Тук ли е инженерът? 
Инж. Родригес – ДДТСУ: Инженерът не може да каже нищо по този въпрос. 

Точно по тази точка не може да каже. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Ние го предлагаме, вие го 

решавате. 



 
 

 
 

Ст. Бучков – съветник: По трето римско по точката за продажбата, трябваше 
да ни се каже всеки имот кой, кой е? 

Б. Виларов – съветник: Има ли имоти, които са включени за продажба или 
под наем, които са пътища. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Господин Родригес има два въпроса – кои са 
имотите и има ли пътища? 

Инж. Родригес – ДДТСУ, обясни имотите са – бившата полиция и двата имо-
та под Балкантурист и четирите имота ДПУ, като за тези имоти под Балкантурист, 
трябва да се предвиди ПУП. 

Б. Виларов – съветник: Как ще продаваме имотите след като не е направен 
ПУП, нали ще се смени идентификатора? Някакъв ъпсурд – да се продават пъти-
ща, ще се образуват нови имоти. Да отпаднат от програмата. 

Ст. Драгийски – съветник: Поделението, което ни възстановиха какво ще ста-
не с него.  

Ис. Вълов – съветник: Какво става с Костадин Доганов? 
Л. Цеков – председател на ОбС: Тук нали се разбрахме 11 и 12 точка да от-

паднат, защото е държавна собственост и продаваемите части пред К. Доганов да 
се направи първо ПУП. Значе т.7;8;11;12 да отпаднат. 

Ис. Вълов – съветник: като се направи ПУП, какво става ще го продадем ли? 
Кое налага да се продадат тези 20 кв.м.? 

Б. Виларов – съветник: Кой ще плаща ПУП-а? 
Ис .Вълов – съветник: Земеделските земи, какво налага да се продават земи, 

които се дават под наем? 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Налага ги искането на хо-

рата. Има искане постъпило и органа, който го решава е ОбС и затова е внесено, 
като го решите драскайте го и решавайте. Предложено е на ОбС, Вие да го реши-
те, ако не сме го внесли, ще ни питате, защо ги крием? 

Ис. Вълов – съветник: Кои имоти са за да развиват нещо и кои имоти са само 
за да го садят. Кажете кои са тези които ще правят нещо само те да останат, но за 
земеделските земи, които ще се работят за да е собствената нивата да отпаднат. 
Предлагам земеделските земи да не се продават. 

Ив. Кривиралчев – съветник: В подкрепа на Ис. Вълов има имота без да знаем 
къде и колко е декара е, кое е наистина за земеделска земя или е за застрояване. 
Поне да знаем за какво става въпрос. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Нека да извадим актовете 
за собственост и ще отговорим за тези въпроси. 



 
 

 
 

Р. Йовков – гражданин: Предложих общината да вземе един път завинаги ре-
шение – общината ще продава ли земеделски имоти или няма. Каква политика ще 
води общината към хора, които ще правят ферми и отглеждат животни и каква по-
литика ще води за тези, които взимат само субсидии. Предлагам ви да вземете 
кардинално решение, без значение коя е земята дали ще се продава, защото ако се 
намерят 6 съветника еднакво мислещи могат да продадат и половината от земята 
на общината и следващите няма да има какво да правят. Като гледам бюджета на 
общината и тази година ще е на минус. Оценка правена ли е на имотите. Послед-
ното което е – искам да Ви заостря вниманието е вещното право – там си става 
въпрос директно за подаряване. 450 дка е заложено да се ползват без пари, аз мис-
ля, че това и арабите, които са толкова богати не могат да си го позволят, затова 
гласувайте точка по точка. 450 декара подарък ще правим. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Редно е да се приложи скицата за водосборище-
то, за да имаме информация за какво става въпрос. Това нещо трябва да е пода 
въпрос. 

П. Тороманова – съветник: Знам за един – Ф. Кривиралчев той искаше да 
прави ферма, да го решим едно по едно и да решим кое е нуждаещо. Да влезнат и 
молбите. 

Б. Виларов – съветник: Предлагам да се отложи програмата да се гледа отно-
во в комисията да се гледа отново, пък и там където няма актове за собственост да 
отпаднат. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Предлагам да върнем за окомплектоване и 
разглеждане отново от КЕУр на ПУРОИ, като се представят всички съпътстващи 
документи – актове за собственост, скици и инвестиционни намерения, който е 
съгласен моля да гласува. 
„за” – 9 - Л. Цеков П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. 
Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Р. Скендерова,  
„против” – 0  
„въздържал се” – 1– Г. Герданов 
Б. Виларов – не гласува 

Прие се предложението за връщане в комисия на ПУРОИ. 
 
 
По точка пет - Докладна записка на КЕУР относно: План сметка за опре-

деляне на ТБО. 
Р. Скендерова представи докладната на комисията. 



 
 

 
 

Г-н Л. Цеков – председател на ОбС постави предложението на комисията на 
гласуване. 
„за” – 10 - Л. Цеков П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. 
Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Р. Скендерова, Г. Герданов 
„против” – 0  
„въздържал се” – 0  
Б. Виларов – не гласува 

Прие се Решение № 352 На основание чл. 21 от ЗМСМА във връзка с чл. 
66 ал.1  от Закона за местните данъци и такси Общински съвет Копривщица 
реши: Утвърждава План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и 
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане на сметище и 
отчисления, поддържане на чистотата, почистване на терени /паркове, пло-
щади и улици/  за 2014 година, съгласно Приложение № 1. 

Р. Йовков – гражданин: Имам процедурно предложение. Предлагам относно 
ползване на дървесината, която пряко касае Бюджета,  да е преди него, защото 
смятам малко по-добре да разчоплим тази тема, която всеки ден става все по-
наболяла.  

Ис. Вълов – съветник: Предлагам точка седем да стане точка шест. 
Л. Цеков – председател на ОбС, постави предложението на гласуване за про-

мяна на дневния ред. 
„за” – 8 - Л. Цеков П. ТоромановаИв. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Шипева – Пу-
хова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Р. Скендерова,  
„против” – 0  
„въздържал се” – 2 - ,  Ст. Бучков, Г. Герданов 
Б. Виларов – не гласува 

Прие се предложението за изменение на дневния ред и т.7 - Докладна за-
писка на КЕУР относно: Определяне начина на ползване на дървесина от от-
дел 9055 и 9091., става т.6, а т.6 - Докладна записка на КЕУР относно: Бюджет 
2014год, става т.7. 
 

По т.6 от дневния ред - Докладна записка на КЕУР относно: Определяне 
начина на ползване на дървесина от отдел 9055 и 9091. 

Р. Скендерова – председател на КЕУР представи докладната на комисията. 
Б. Виларов – съветник: Да разбирам ли, че според тази докладна се предвиж-

да да се продават дърва за огрев на жители на общината само от склад, т.е. без да 
може да се закупи от такса на корен? Има ли подадени според изискванията на за-



 
 

 
 

кона местни дърводобивни фирми молби за добив на дървесина чрез търг? Пред-
вижда ли се според това нещо продажба на дървесина от такса от корен, така как-
то е според изискването за продажба на дървесина такса от корен до 30%? 

Ис. Шипева – съветник: Аз на комисия поисках допълнително да се добави и 
мисля, че мястото и е тук – дървата, които отпускаме за училище, читалище, му-
зеи, инвалиди, ветерани. Това беше моята молба, но явно не са стиковани нещата. 

Ст. Бучков – съветник: Предлагам, това, което предлага г-жа Шипева да го 
гледаме като следваща точка и да мине преди Бюджета.  

Ис. Шипева – съветник: Няма логика да се гледа Бюджета на ОП, като една 
част от разходите на предприятието и ние не знаем това нещо заложено ли е – не е 
ли и аз още тогава дадох заявка, че ако това нещо не бъде внесено към дадената 
точка, няма да гласувам Бюджета, само че някой ми преиначи думите. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Може ли от ОП да обяснят за кои отдели и как-
во количество става дума. 

Св. Петров – Директор ОП: Става въпрос за това, защо Ви предлагаме да бъ-
дат добити от ОП, както и на комисията и сега Ви обясних, че на корен през изми-
налата година са добити 840 куб. широколистни дърва, дърва за огрев са продаде-
ни от склад 4400, ОЗМ – 1430, дърва за огрев – 170 и ОЗМ – 830 – плътни кубици. 
В същото време средногодишно ползване по лесоустройствен проект възлиза на 4  
205 куб.м – плътни. Когато няма нов проект – първата година се залага по данни 
от предходния проект, нямаме гаранция, че новия ЛУП ще даде да се ползва дру-
го. Реално са над 6000 куб. Нараствало е и през годините и социалната политика 
на общината. Само тези количества са повече от средногодишното ползване. Как-
ви други лостове има ОП да продава тези дърва на 28.00 лева, освен да ги добива 
само. Ако Вие дадете широколистната дървесина друг да я добива – дайте ми и 
лостовете да осигурим дърва за населението на 28,00лв. Схемата е ясна - вариан-
тите са два, ако Вие разрешите да се добива, тогава трябва да се увеличи добива от 
ОП за първите години пък накрая на периода – каквото остане, защото гората е 
възобновим ресурс, но изчерпаем, втория вариант е намаляваме тези 4400 куб.м 
дърва – намаляваме социалната политика. Това е положението. Вие решавате как. 
Казваме на населението, че няма да му даваме. Има подадени две заявления и две-
те са за една трета. Ние в Бюджета сме го дали до 30%. Съгласно наредбата до 
30%, може да значи и 0, но въпреки всичко ние сме го дали до 30%. Тук говорим 
за конкретни отдели, които има някакво ползване, но пак казвам ние Ви предлага-
ме една трета от строителната дървесина ще я дадем на тези фирми. Как да им я 
дадем по друг начин, като за да осигурим дървата предлагаме да се извърши с ра-



 
 

 
 

ботници на предприятието. Не е реално – не може работниците на предприятието 
чисто технологично да влязат да добият дървата за огрев и после да си излязат – 
това ви е ясно нали?! Предлагаме тази схема и тази схема е само за тези три по-
дотдела.  

Б. Виларов – съветник: Тези 30 % не са заложени в Бюджета. 
Св. Петров – Директор ОП: За Бюджета искам да кажа няколко неща. Към 

2012 година, какво имаме по официални данни – 52% изпълнение на отгледните 
сечи, 93% на възобновителните сечи и 694% - санитарните сечи. Тези 694% са 
12 000 кубика повече и са в старите гори. Пак се връщам на основния лесовъдски 
принцип – равномерност и постоянство в ползването. До 2007 година е сечено по-
малко – реституционни проблеми и т.н. след това се е компенсирало изоставането 
до 2007, как сега да заложим повече след като няма как такова количество вече да 
се добие и разчитаме и на това, че ще си отгледаме и огледните сечи, които са на 
50%, а са бъдещото на горите. Ако не ги отгледаме проблема ще е наш. Тази годи-
на трябва да платим и ЛУП, да този разход е един път на десет години и то е тази 
години. Дай боже да покаже, че има прираст и да се защити един по-голям обем на 
ползване. На последния въпрос, тъй като практиката е на местно население да се 
дава суха и паднала маса. До 60 години хората могат да влизат там, средната въз-
раст на копривщенските гори доста надминава това, за да се заобиколи се дава су-
ха и паднала година, но тази инвентаризация се прави след зимните месеци.  

Б. Виларов – съветник: Тази докладна за ползване е само за тези три подотде-
ла. 

Ис. Вълов – съветник: Със собствени сили може ли да ги добиете тези дърва. 
Защото до сега практиката беше с пет работника и две чужди фирми, които изяж-
дат хляба на нашите работници, а тук има доста работници в Копривщица, не е 
само Дирекция на музеите, образно казано – извинявайте. Има и други хора, които 
работят, а до сега практиката беше такава, че те бяха изгонени от пазара на труда в 
Копривщица и на тях хляб не се даваше. Имате ли ресурса да се добият тези коли-
чества.  

Св. Петров – Директор ОП: Да само за тези отдели е около 3000 куб.м и да 
имаме тези ресурси да ги добием. Ако погледнете разшифровката заложеното е за 
30%. Проблемът тук идва от широколистните дърва. Аз смятам, че това, което 
трябва де се прави за социалната политика – трябва да се върши, но ако Вие казва-
те – не, няма проблем ще отделим за фирмите, от там нататък те как ще ги продава 
ние няма да имаме лостове как ще ги продават. Ако има същия интерес ние няма 
как да гарантираме дървата на хората, както и тази цена.  



 
 

 
 

Р. Йовков – гражданин: На база миналогодишния план за ползване – тази го-
дина колко ще е плана за ползване според Вас? 

Св. Петров – Директор ОП: Около 12 000 куб. 
Р. Йовков – гражданин: Колко секачи имате? 
Св. Петров – Директор ОП: Четири. 
Р. Йовков – гражданин: По  3000 кубика те трябва да секат, ако Вие сечете 

сам. 
Св. Петров – Директор ОП: Не съм казал, че всичко, че ще го сечем сами, ако 

вие не чухте казах на господина, че има 30 % предвидени. Имаме 4 секачи, има и 
извозвачи, има и други… 

Р. Йовков – гражданин: Разбирам, дотолкова разбираме всички тук от меди-
цина. Да не отегчаваме общинските съветници. При годишно ползване  12000 куб, 
от тях 4000 за двете фирми и остава 9000 кубика Вие да ги добивате? 

Св. Петров – Директор ОП: Не е казано, че точно така ще се случи.  
Р. Йовков – гражданин: Говорим чисто математически нещата са така. 
Св. Петров – Директор ОП: Вие така тълкувате нещата, тук говорим за 3000 

кубика.  
Р. Йовков – гражданин: Вашето мнение за работата на местни фирми, с ре-

гистрация с цехове, не само местни да се водят. Какво е Вашето лично мнение? 
Св. Петров – Директор ОП: Моето лично мнение е заложено в горния край, 

влезте и се запознайте с документите.  
Р. Йовков – гражданин: Аз съм се запознал с всички документи, но никъде не 

пише, че 30% ще се ползват по чл.115, ако обичате г-да общински съветниците 
покажете откъде да прочетем, че от годишния план за ползване… 

Св. Петров – Директор ОП: Вие първо искате да впрегнете коня пред каруца-
та… 

Р. Йовков – гражданин: Не ми казвайте какво искам, отговаряйте ми ако оби-
чате… 

Св. Петров – Директор ОП: Първо общинския съвет ще реши дали ще го да-
де… 

Р. Йовков – гражданин: Вие ще го предложите ли, а дали те ще го решат… 
Ис. Шипева – съветник: Пета, шеста и седма точка не е ли това? 
Р. Йовков – гражданин: Къде я видяхте тази пета точка, аз съм изчел цялата 

документация никъде не пише, че годишния план ще бъде даден тази година по ЗГ 
по чл.115, ако някъде го има, извинявам се. 

Ис. Шипева – съветник: Има го само за трите отдела. 



 
 

 
 

Р. Йовков – гражданин: Там става въпрос да закупим добитата от склад, а не 
да я добием от корен, а не чл.115 да добием от корен и ще Ви обясня после защо.  

Ст. Бучков – съветник: Тук конкретно става въпрос за 3000 кубика за три по-
дотдела.  

Св. Петров – Директор ОП: Ако трябва да гледаме чл.115 – той казва, че мес-
тните фирми могат да закупуват и да добият, и аз Ви казвам дайте лоста не на Вас, 
по който след като имаме средногодишно 4200 кубика да добиваме, дайте ми лос-
та ако ги дадем по друг ред, че аз ще мога да гарантирам тези 4000 кубика на цена 
28,00лв? 

Р. Йовков – гражданин: От тези 12000 кубика колко е едрата дървесина и 
колко са дървата. 

Св. Петров – Директор ОП: Всичко което едра по лесоустройствен проект е 
4320.  

Р. Йовков – гражданин: Окончателното ви мнение за това местните фирми да 
добият и преработят за или против сте Вие.  

Св. Петров – Директор ОП: Ние сме го изразили тук става въпрос за тези три 
подотдела. 

Р. Йовков – гражданин: Никъде не прочетох, че местните ще добият, извозят 
и преработят за собствените си фирми. Още един път се извинявам, но никъде не 
го прочетох. 

Св. Петров – Директор ОП: За строителната дървесина за тези отдели, пише, 
че една трета ще бъдат предложат на търг за местни фирми. 

Р. Йовков – гражданин: Вие имате ли нещо против да добием материал, да го 
преработим и да си храним работниците. 

Св. Петров – Директор ОП: Аз нямам нищо против, но това е решение на об-
щинските съветници.  

Р. Йовков – гражданин: Аз питам за Вашето лично мнение. 
Св. Петров – Директор ОП: Аз мисля, че отговорих много пъти. Аз съм един 

изпълнител, но лично считам, че на местните фирми трябва да се даде и не слу-
чайно законодателя го е измислил да е така да имате преработвателни мощности. 
Не знам Вие дали имате – Ваша фирма не фигурира, разбирам, че Вие сте някакъв 
лобист за другите две фирми. 

Р. Йовков – гражданин: Аз какъв съм има документи какъв съм аз. Моля да не 
даваме определяния кой какъв е. Не ме наричай лобист ако обичаш. 

Св. Петров – Директор ОП: Добре – представител. Лобист не е обидна дума. 
Не случайно сме качили на сайта документите на фирмите, защото няма да го нап-



 
 

 
 

равим ли, значи логиката някъде ми убягва. 
Р. Йовков – гражданин: Да разбирам ли тогава, че Вие ще предложите на об-

щинските съветници да определите конкретен процент и да го предложите на ОбС 
местните фирми да го добият и преработят.  

Св. Петров – Директор ОП: Ще предложим общото количество да е толкова, 
като ще се съобразя със следното обстоятелство, тъй като описах какво налага, 
считам, че местните фирми дървата няма какво да ги преработват.  

Р. Йовков – гражданин: Вие много детайлно разбирате занаята, да вземете да 
ни станете душевен отдушник. Аз Ви питам конкретни въпроси, Вие говорите за 
ланшния сняг. 

Св. Петров – Директор ОП: Дървесината за огрев според Вас се преработва 
ли? Ще предложим  на ОбС и количества, които сумарно ще бъдат една трета и на 
корен. 

Р. Йовков – гражданин: Благодаря Ви господин Петров, на път сме да разбе-
рем какво казахте да не губим време на господа съветниците. Да Ви преведа за те-
зи два обекта … 

Св. Петров – Директор ОП: Няма нужда да ме превеждате аз говоря българс-
ки. 

Р. Йовков – гражданин: Господин Петров не ме прекъсвайте, аз не ви прекъс-
вах ако обичате. Миналата година по абсолютно същия способ се случиха нещата, 
затова сте с толкова много пари сега. Системата се казва само главата. Тази година 
ще се направи дубъл и както продължавате не остана много от общината и ще я 
оправим. Сега като се вземат тези три отдела ще се вземе баша, има едни двама 
братлета от Етро Поле – браточките. Всичко ОЗП, шперплат в нашата гора няма, 
дано новия директор намери. След което какво става за местните фирми, защото 
ние се грижим за тях, тия хора съм ги довел, защото като се говори за работниците 
в предприятието става въпрос за светци, а когато се говори за работниците в част-
ните фирми става въпрос за маймуни. Няма да ми казвате Вие на мене, защото ми-
налата година има решение и не се изпълни умишлено. Тази година – не ви плаша 
има протоколи – няма така да стане работата – едни да си вършеят и да си крадат, 
а аз цяла зима да се чудя как да ги издържам и да ги пускам в неплатена, да ги 
връщам и да се оправям. В този ред на мисли като направят още една тройка така-
ва, г-н Петров ще каже – ето аз ви обещах на частните фирми – има едни дерета за 
хеликоптери – ако не сте си купили да си купите. Купете си въжета по 50 метра и 
влизайте, защото ние сми ви отделили на Вас едно хубаво нещо, което започва с к 
и завършва на р с три букви. Когато има прозрачност – описва се целия план и по 



 
 

 
 

него се описва кое е за фирмите и кое за предприятието. Това е работата, а не ние 
да сме последните малоумници в тоя град. Искам да кажа, че тази година ако про-
дължи Кметът и общината да се подиграват с нас, ние няма да го допуснем. Ножа 
опира в кокала, вие искате да ни изселите от града – ние няма да го позволим. Тия 
хора са не по лоши от работниците в предприятието. Аз никога не съм искал да 
закривам предприятието, където пускат разни слухове. Молбата ми е да не се раз-
правяме и да си повишаваме тон, конюнктурата в момента не е да се сече. Елате в 
моята база имам 3000 куб., тук нещата са в принципите. Трябваше за това време 
когато сте тук да го разберете - извадете си химикалката и сметнете, че последни-
те две години ще съберете една цифра от близо 2000 кубика, които ги няма от об-
щинската гора. За две години – 2000 кубика, в тоя ред на мисли, направете си тру-
да колко е печалбата в скоби загубата, аз ще ви кажа е над половин милион. Ние с 
Вас много сме беседвали какво се случва, г-н Председател ако Вие не покажете, че 
местните фирми трябва да работим мисля, че няма да е редно.  

Св. Петров – Директор ОП: Това подлежи на доказване. Емоциите ги оставям 
настрана, ако конюнктурата не е добра за сечене, защо искате да ги сечете, аз ви 
предлагам да ги купувате. Тук става въпрос само за тези три отдела, защото други-
те все още не са одобрени тъй като сме първа година на проекта. Как да ви взема 
като са променени букви, няма проектирано мероприятие и да Ви направя за цяла-
та година – няма как да стане.  

Б. Виларов – съветник: Това кога ще е готово? 
Св. Петров – Директор ОП: В момента сме подали 7 отдела, след това ще ги 

маркираме, т.е. в края на февруари и там ще има вече разпределено по ползване. 
Имайте предвид, че трябва да се усвои и дървесината, която падна и от там не 
очаквайте някакви супер суми. 

Б. Виларов – съветник: Не е ясно, защо това не се е случило. 
Св. Петров – Директор ОП: Защото разрешителните бяха готови септември 

месец.  
Б. Виларов – съветник: Март месец беше ветролома – не са пуснати април ме-

сец документите за да станат нещата, когато има закъснение няма да станат неща-
та. 

Св. Петров – Директор ОП: Има документи, кога са проверени от РДГ. Поис-
кано е много рано, но после РДГ и РИОЗ са се забавили, да не спорим за неща за 
които има документи.  

Р. Йовков – гражданин: Проблема с конюнктурата е следния, че работниците 
не ядат само май, юни, юли, септември, но ядат и декември, януари, февруари… 



 
 

 
 

Св. Петров – Директор ОП: Абсолютно съм съгласен с Вас. 
Р. Йовков – гражданин: За да разбираме, че се съгласен, вземи извади единия 

отдел и кажа така: Господа съветници нека и частните фирми да работят и ние да 
работим, защото за два месеца 2000 кубика няма да ги извадите посмъртно. Ние 
като имаме да работим, по този начин се показва, че и едните хора работят и дру-
гите хора работят. В този ред на мисли тогава ще Ви повярвам, че имате намере-
ние и ние да работим и Вие да работите. Сега Вие ако ни кажете ние ще работим, 
Вие ще стоите да гледате, ние почваме да гледаме лошо и затова сме нервни. Вие 
гледате от едната страна на реката, ние от другата и не трябва да се допуска някой 
да мине през реката. Аз съм дошъл защото сега се решават тези неща, като стане 
май, юни, юли вече е късно. Сега трябва да ги пусна в неплатена и да им кажа за-
повядайте май. Аз не искам нещо против закона. Миналата година г-н Бучков вика 
за една фирма не са ли много пет хиляди кубика? Г-н Бучков не са много 5000 ку-
бика за една фирма. Радвайте се, че има фирми които добиват по 5000 кубика, че 
иначе ще има кой кого. 

Св. Петров – Директор ОП: Аз неслучайно казах, че не искаме да бъдем дра-
матични, а прагматични. Предложението ми е ясно обвързано с тези дърва. Има 
по-голямо търсене от населението отколкото произвеждат общинските гори… 

Р. Йовков – гражданин: Това не е вярно – миналата година сме изнесли 700 
кубика за Челопеч. 

Св. Петров – Директор ОП: Тях не съм ги сумирал… 
Р. Йовков – гражданин: Какви са тия глупости, че няма дърва за населението 

– то има толкова дърва, че в града да си купят по още две печки и котлета. 
Св. Петров – Директор ОП: 4400 плътни са продадени на копривщенци, плюс 

още 830 от корен. 
М. Брайкова – ДДФСД: Хиляда къщи по 8 кубика – нормално, да не говорим, 

че рядко са само по осем, сметката е такава. Невиждам какъв е проблемът. 
Р. Йовков – гражданин: Да приключим темата и повече да не Ви занимаваме. 

Господин Петров тези дърва, които Вие искате да добиете – даже и повече добий-
те – никой не Ви иска дървата. 

Св. Петров – Директор ОП: Точно затова Ви даваме строителната Ви я даваме 
до една трета да си я купите. 

Р. Йовков – гражданин: Точно затова, защото ще кажат те искат дървата за 
населението, ние искаме вместо да ида да я взема от Чавдар, а да си я добия тук. 
Преди да дойдете Вие тук дойдоха Ваши служители и казаха така: по рампите 
имаме дървесина, която заради забавената реализация се разваля. Ние искаме една 



 
 

 
 

малка част по правилата на закона, защото ако тук в предприятието ако липсват 
2000 кубика, аз съм проверяван 12 години и още нямам 200 кубика някой да не ги 
е намерил. Нагнетява се едно напрежение, което няма да донесе нищо добро. Ис-
каме си да работим по закон и става въпрос за едрата строителна дървесина, да не 
отива в Етро Поле и в Панагюрище. 

Св. Петров – Директор ОП: Нещата седят по следния начин: освен тези 30%, 
същото важи и за държавното предприятие. Хубаво е, че информират общините 
кой какво е взел и мога да Ви кажа, че една от местните фирми е спечелила много 
добри количества на местна територия, така, че работа ще има – Станимир може 
да го потвърди. Това са около 4000 кубика ако се не лъжа. 

Ст. Бучков – съветник: Така е! 
Св. Петров – Директор ОП: Другата има преходни, така, че има какво да се 

работи. Казвам Ви, че да задържим до края на февруари. 
Р. Йовков – гражданин: За последен път те умолявам. Аз в момента имам иг-

лолистна дървесина и имам какво да работа, и не съм седнал да искам нещо, което 
го имам. Аз нямам в момента един кубик трупи букови с какво да работя. 

Св. Петров – Директор ОП: А ОП няма в момента какво въобще да работи! 
Р. Йовков – гражданин: В този ред на мисли, ОП нека да работи, ако трябва и 

ние ще помогнем да работи. Нека не се обиждаме, че драматизираме, защото аз не 
съм от драматургията, аз не съм драматург.  

Св. Петров – Директор ОП: Аз пак казвам, че ОП няма какво въобще да рабо-
ти. 

Р. Йовков – гражданин: Спираме до тук с нашите спорове, умолявам общинс-
ките съветници да кажат с по пет думи какво мислят по нашите спорове. 

Ис. Шипева – съветник: Колеги, ако си спомняте тези, които бяхте на коми-
сията – аз бях една от най-яростните личности, която критикува резултата на 
предприятието. Понеже всеки човек има доблест, аз също имам доблест и казвам – 
виновата, защото аз също вдигнах ръка за това предприятие с надежда да има ра-
ботна ръка, с надежда нещата да вървят и общината да се оправи. За съжаление 
позитивната ми критика беше приета, че ето на тя е против предприятието. Не г-
жо Венета /не Ви знам фамилията/, не съм против предприятието, но аз вдигайки 
ръка за предприятието исках нещата да вървят. Това нещо което се случва тук – 
това противопоставяне на предприятието с местни фирми, просто на тая икономи-
ческа криза е срам за нас. Абсолютно срам за нас, защото навън като излезем се 
прибираме 20 човека, които работим. Господин Петров – това, което ще кажа не 
Ви касае, защото от тук нататък залагам големи надежди на Вас по отношение на 



 
 

 
 

Вашата принципност на Вашия професионализъм, обаче, питам Ви следното: Раз-
ковничето е точка втора, където предлагате отделите да се добият ат ОП, след това 
в диалога Ви с Йовков става ясно, че за следващите 9000 кубика, тогава ще бъдат 
спазени правилата по чл.115, евентуално. Попитах Станимир и той ме светна, че 
това нещо във времето ще го внасяте и ние ще го гласуваме, защото все още не е 
комплектувано.  

Б. Виларов – съветник: това не е така, защото в проекта за Бюджет, добива за 
дървесина в ОП е предвидена като продажба от склад, няма средства предвидени 
като продажба от корен. 

Ис. Шипева – съветник: В такъв случай, това противопоставяне, не знам кой 
го е направил, без да иска някой ли го е направил, нарочно ли го е направил, ло-
шото е, че в тая стая се намираме 50 човека и всеки от нас иска работа. Господин 
Петров, убедена съм във Вашия професионализъм и Ви питам следното: каква ще 
стане за да бъдат и двете страни равно поставени, второ населението да получи 
дърва за огрев както сте го заложили, и третото нещо, което ме вълнува, значи 
хайде да бъдем откровени – само преди два дни един от секачите Ви ме напсува, 
че не бил си взел от ОП още парите, още от декември. Има неща за които сме си 
виновни. Не Ви цитирам Вас, тук на комисия, г-жа Новакова каза предните дирек-
тори и т.н. След като един директор докара до такова финансово състояние предп-
риятието за мен то трябва да има някаква отговорност. Наистина Ви призовавам 
спрете с тази конфронтация, разчитам Вие делово да кажете, нещата ще са така, 
така, така, т.е. да бъде спазен и чл.115, да заздравите предприятието, което има 
нужда от икономически…, аз не мисля, че четири секача ще добият тези 4000 ку-
бика, ние сме гласували 40 щатни бройки. Тези хора, както и тези, които са дошли 
искат работа. За да не бъдем повече поставяни на колене и да се срамуваме като 
съграждани Ви умолявам наистина минете с местните фирми на някакъв диалог, 
но който да се базира на принципност законност и прозрачност. 

Р. Йовков – гражданин:  Браво госпожа Шипева. 
Св. Петров – Директор ОП: Госпожо Шипева само пак ще припомня, накрая 

на следващото десетилетие – това ли искаме /показва карта/, отново да видим – 
52% огледни сечи?  

Ис. Шипева – съветник: риторичен въпрос – три години колко залесихме? 
Св. Петров – Директор ОП: Естествено, че като общинския съвет гласува 

30%... 
Ис. Шипева – съветник: Не го вкарвайте общинския съвет… 
Св. Петров – Директор ОП: Аз съм изпълнител. Аз мога да го предложа, Вие 



 
 

 
 

го решавате. 
Ис. Шипева – съветник: Не нужно това противопоставяне – ОбС реши така, 

пък местните фирми – така и вън да се избием сега със снежни топки. 
Р. Йовков – гражданин: Няма да е с топки, детските години минаха. 
Св. Петров – Директор ОП: Вижте въпросът е принципен. 
Ис. Шипева – съветник: Говори моля ти се професионално и кажи какъв е ди-

алога?  Кажи! 
Св. Петров – Директор ОП: Аз го казах на първо место са дървата на населе-

нието. Качили сме документите на сайта, нали така?! 
Ис. Шипева – съветник: Адмирирам дори това, което аз молех да се внесе, 

защото тук вече най - накрая сте го направили както трябва да Ви плащаме – 23 
плюс ДДС. Чак сега го направихте! 

Св. Петров – Директор ОП: РИМ не е построен за един ден. Идеята е следната 
– все пак ние сме изпълнители, казваме Ви как го искаме, от тук нататък както го 
реши ОбС. Не сме срещу местните фирми, въпросът е следния при добива на едра 
строителна дървесина широколистна се добиват и дърва. Идеята е първо да се до-
бият дървата за населението и след това на фирмите. Единствения начин на тази 
цена е като предприятието работи на ръба на загубата. В момента не сме платили 
заплатите по простата причина, че гледаме да спазваме Закона. 

М. Брайкова – ДДФСД: Защото имаме вземания. 
Св. Петров – Директор ОП: Това за вземанията им е ясно. Гледаме да спазва-

ме закона.  
Ис. Вълов – съветник: Вие както казахте ще дойде февруари и ще има още 

отдели, толкова ли е трудно да се отдели един отдел от тези три и да се даде на тях 
и да работят и те. Във втора точа пишеше – тук го няма сега с цел да се подсигури 
работа на работниците от ОП, зададох въпроса – другите работници – не са ли ра-
ботници, само работниците на ОП ли са? Това ни е идеята сега. 

Св. Петров – Директор ОП: В момента те имат какво да работят, а ние нямаме 
какво да работим! 

Р. Йовков – гражданин: Ти си влязъл в разузнаването ли? 
Св. Петров – Директор ОП: Имаме официална информация от ДГС – Пирдоп, 

какво като ни е дадена официална информация да не я анализирам ли? 
Р. Йовков – гражданин: Искам да дам предложение към г-жа Шипева. Госпо-

жа Шипева, понеже от г-н Петров няма да получим реално предложение и както 
Вие искахте, ако действително го искате да не се нагнетява напрежение, а де се 
успокоява, аз ще дам предложението, а Вие намерете начин да го облечете. Госпо-



 
 

 
 

дин Петров няколко пъти каза, че него го интересуват дървата за населението, 
значи виждат се в отделите кои отдели са дърварски – както ние има казваме, да 
вземат два дърварски отдела те – пак горе – долу правилото за една трета, да рабо-
тят да имат фронт, ние да влезем да си извадим материала и като излязат другите 
отдели да продължим да работим така и да се гледаме в очите. Това е предложе-
нието – някой от общинските съветници да го облече в … 

Ис. Шипева – съветник: Искам само да поясня – влизането в едрата дървеси-
на, това ще е по чл.115 ли? 

Р. Йовков – гражданин: Точно така. 
Ис. Шипева – съветник: На днешната сесия това го няма на дневен ред. Има 

една точка и тя ни противопостави. Кой от тези отдели е с едра дървесина г-н Пет-
ров? 

Св. Петров – Директор ОП: 55 
Ис. Шипева – съветник: Най-едра? 
Св. Петров – Директор ОП: Най- едра. 
П. Доганова – служител ОА: Не ставате ли малко нагли да искате отдела с ед-

рата дървесина само? 
Р. Йовков – гражданин: Ти не се открехвай, досега си говори. 
Св. Петров – Директор ОП: Само, че от тук нататък ви моля ОбС да не търси 

изпълнението на количествата дърва за населението и то на тези цени. Това го 
казвам! 

Ис. Шипева – съветник: Казваме ти да говориш в диалог, а не ултимативно бе 
човек! 

Св. Петров – Директор ОП: Още на комисията Ви го обясних. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Предлагам конкретно втора точка да се промени 

– две трети да се предостави за добив от ОП, а една трета на местни фирми. Въп-
росът ми към г0н Р. Йовков е следния: Вие една трета от количеството за дървата 
ще го дадете ли на общината на 28,00лева. 

Р. Йовков – гражданин: Господин Кривиралчев, ако искате елате и сега да Ви 
дам. Може, но Ви предлагам, ако искате дървата, които остават в сечището. Наши 
дърва, които добихме се вземаха от сечището и заминаха за Челопеч. Населението 
няма да закъса за дърва, ако не се изнасят за съседни общини.  

Б. Виларов – съветник: Имаше реплика, че не е потърсена отговорност, това 
не е вярно – има решение на ОбС и е дадена на прокуратурата и това няма нищо 
общо с г-н Св. Петров. Аз съм човека, който активно работеше за създаването на 
това предприятие, независимо от това, че някои тръбят из града как съм искал да 



 
 

 
 

се закрие това предприятие. моите критики са били заради проблемите и липсата 
на сериозни приходи. Господин Петров не случайно Ви репликирах, за дървата, 
които са паднали, защото когато дойде г-н Андрейнски се оказа, че г-н Малинов се 
е правил, че не знае, че има паднали дървета и чак тогава се подадоха документи. 
Какво се случи през последните две години, под боговидния претекст – икономи-
ката на Копривщица в ръцете на копривщенци, се оказа, че дойдоха да работят 
фирми от Етро Поле и т.н, а в същото време наши фирми нямаше какво да работят 
– това е факт! Миналата година взехме решение една трета да се предостави на 
местни фирми за добив такса от корен и това не беше спазено. Адмирирам това, 
което предложи г-жа Шипева, като предлагам текста да се преработи, като в първа 
точка да се уточни, че се предоставят част от годишното ползване. Във втора точ-
ка се посочва, че 95 И и К се работят от ОП, подточка на тази втора точка, че от-
делът 91 О, се добива от местни фирми. 

Ис. Шипева – съветник: Ние ли трябва да го посочим, нека те да си го посо-
чат. 

Св. Петров – Директор ОП: Вие трябва да посочите и реда – чл.115 казва, че 
до една трета продава от склад или за добив и Вие трябва да определите – явен 
търг ли ще, таен търг ли ще е. 

Б. Виларов – съветник: За другите е с явен търг и тук ще е с явен. 
Ис. Шипева – съветник: За другите пета, шеста и седма точа, ще е…за… 
Б. Виларов – съветник: Ако една ти стане първа точка римско и пише, че е за 

добив на предприятието по следния, а другото стане втора точка римско, че този 
подотдел на фирми за добив, само предлагам по т.8 да се добави начални тръжни 
цени. 

Св. Петров – Директор ОП: Това са цени от склад. 
Б. Виларов – съветник: Миналата година гласувахме да е с търгове, от пред-

ната година имаше едно решение по ценоразпис и се продаде по ценоразписа. За-
това да уточним. 

Св. Петров – Директор ОП: Запознайте се подробно с докладната там е напи-
сано. 

Б. Виларов – съветник: Много подробно съм се запознал.  
Св. Петров – Директор ОП: В тази докладна няма цени от корен 
Р. Йовков – гражданин: Точно това казвам има действащи цени от корен от 

миналата година. 
Ис. Шипева – съветник: Искрене, ти трябваше да си по – активен на комисия-

та.  



 
 

 
 

Ис. Вълов – съветник: Трябва май работниците да дойдат на комисията. 
Н. Карагьозов – секретар община Копривщица: Комисиите по принцип са за 

това нещо.  
Р. Йовков – гражданин: Да Ви кажа и комисията как беше свикана – ние 

изобщо не разбрахме изобщо не разбрахме за тази комисия. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Една седмица предварително са раздадени 

материалите за комисията. 
Р. Йовков – гражданин: Председателите на комисията не трябва ли да свикат 

комисията? 
Л. Цеков – председател на ОбС: Председателите на комисиите са уведомени. 
М. Брайкова – ДДФСД: Господин Вълов беше на комисията. 
Б. Виларов – съветник: Предлагам първо римско – за добив извършван от ра-

ботниците от ОП и следват точките от едно от 1 до 8, като отпадне втора точка. 
Ис. Шипева – съветник: Тук ще спази ли съотношението? 
Св. Петров – Директор ОП: Ще се стремим да го спазим, след като решите. 

Ако те искат да взимат само от корен, тогава да отпадне тази една трета продажба 
от склад, защото ще мине 30%. 

Б. Виларов – съветник: Има ли от другата фирма – незнаем. 
Р. Йовков – гражданин: За да не се направи качамак, сега да остане така, а в 

края на март ще е ясно и ще се реши тогава. 
Св. Петров – Директор ОП: Само, че тогава няма да разчитате на 30% от ко-

рен, защото ако остане така от строителната дървесина една трета ще продадем на 
местни фирми. 

Ис. Шипева – съветник: Тоест да остане само това за две трети – така ли 
Светльо? 

Ст. Бучков – съветник: Ето тази пета точка да отпада. 
Ис. Шипева – съветник: Шеста остава ли две трети. 
Ст. Бучков – съветник: Нека да е 50 на 50. Да оформим проекта за решение 

така: I – Ползването на дървесина от подотдели да се извърши по чл.112,..остава 
както е по докладната, без 9091 „о”, добива да се извърши от ОП, широколистните 
дърва да бъдат продадени по чл.66 т.2 от Наредбата, цената да бъде 28.00 лв; трета 
точка отпада;  

Св. Петров – Директор ОП: Прословутия чл.115 казва, че може и от склад. 
Р. Йовков – гражданин: Ние не искаме от склад – дръжте си ги. 
Св. Петров – Директор ОП: Предлагам началните цени за търга да са по дос-

тигнати цени от миналата година. 



 
 

 
 

Ст. Бучков – съветник: Началните тръжни цени да са по достигнати от мина-
лата година. 

Б. Виларов – съветник: Защо една трета е на търг, а две трети по ценоразпис. 
Св. Петров – Директор ОП: В аргументацията сме записали защо, тези двата 

отдела отгоре има добър път, ако ги изтеглим на по-далечни разстояния. Идеята е, 
че в зимата, ако нямаме пари е бързо да продадем някакви количества, за да си 
решим финансовите проблеми. 

Ст. Бучков – предложи проекта за решение. 
Г-н Л. Цеков – председател на ОбС постави предложението на гласуване. 

„за” – 9 - Л. Цеков П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. 
Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Р. Скендерова,  
„против” – 0  
„въздържал се” – 1 -  Г. Герданов 
Б. Виларов – не гласува 
Прие се Решение № 353 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.5, ал.3 от НАРЕДБАТА за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за пол-
зването на дървесина и недървесни горски продукти  Общински съвет Коп-
ривщица реши: 

 
I.Добив извършен от ОП: 
 

1. Ползването на дървесина от подотдели 9055 „и“, 9055 „к“  да се извър-
ши по реда на чл.112, ал.1, т.2 от Закона за горите, във връзка с чл.5, ал 
, т.2 от НАРЕДБАТА за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти – чрез добив и 
продажба на добита дървесина от временен горски склад. 

2. Добивът да се извърши от работниците на ОП Копривщица. 
3. Широколистните дърва за огрев от временен склад да бъдат прода-
дени по реда на чл.66, ал.1, т.2 и ал.2, т.3 от НАРЕДБАТА за условията и 
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - дър-
жавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 
горски продукти – продажба на действително добити количества дървеси-
на по ценоразпис. Дървата да бъдат продадени на физически лица, жители 
на общината 



 
 

 
 

4. Цената 1 пр.м3 на дървата за огрев от временен склад по т.3 да бъде 
28,00 лв. без ДДС. 

5. 50% от строителна дървесина, ОЗМ и иглолистните материали от кате-
гория дърва да бъдат продадени по ред на чл.66, ал.1, т.2, ал.2, т.1 от 
НАРЕДБАТА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейнос-
ти в горските територии - държавна и общинска собственост, и за полз-
ването на дървесина и недървесни горски продукти – продажба на дейс-
твително добити количества дървесина чрез търг с явно наддаване. До 
участие в търговете да бъдат допускани фирми, които нямат парични 
задължения към общината и нейните структури към 31.12.2013г. 

6. 50% от строителна дървесина, ОЗМ и иглолистните материали от кате-
гория дърва да бъдат продадени по реда на чл.66, ал.1, т.2 и ал.2, т.3 от 
НАРЕДБАТА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейнос-
ти в горските територии - държавна и общинска собственост, и за полз-
ването на дървесина и недървесни горски продукти – продажба на дейс-
твително добити количества дървесина по ценоразпис. 

7. Началните цени  без ДДС по дървесни видове на асортиментите по т.5, 6  
от настоящето решение да бъдат както следва: 
 
 мярка Дървесен 

вид 
Цена 
лв./м3 

Дървесен 
вид 

Цена 
лв./м3 

Трупи за шперплат пл.м3 бк 140,00 см - 

Трупи за бичене 
Дтк > 50 см 

пл.м3 бк 90,00 см 95,00 

Трупи за бичене 
Дтк от 30 до 49 см 

пл.м3 бк 85,00 см 95,00 

Трупи за бичене 
Дтк от 18 до 29 см 

пл.м3 бк 80,00 см 85,00 

Трупи за бичене 
Дтк от 15 до 17 см 

пл.м3 бк 50,00 см 65,00 

Технологична дър- пл.м3 бк 50,00 см 45,00 



 
 

 
 

весина 

ОЗМ пл.м3 бк 50,00 см 50,00 

Дърва за огрев пл.м3 бк - см 40,00 

 
 
II.Добив извършен от фирмите отговарящи по чл.115 от ЗГ. 
 

1. Ползването на дървесина от подотдели 9091 „о“ да се извърши по ре-
да на чл.115 от Закона за горите и чл.38 от НАРЕДБАТА за условия-
та и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските терито-
рии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървеси-
на и недървесни горски продукти, чрез търг с явно надаване. 

2. Началните тръжни цени да са достигнатите цени за добив от корен 
през изминалата година. 

 
Ст. Бучков – съветник: Искам да предложа това, което г-жа Шипева поиска 

преди Бюджета да се гледа цената на дървата за преференциалните от точка Разни, 
поради това, че е спешно и важно и трябва да се приеме преди Бюджета, понеже е 
пряко свързано с него. 

Ст. Бучков – съветник представи докладната на Кмета. 
Ис. Шипева – съветник: Само се притеснявам, че предишните години сме ут-

върждавали и кубатурата пише след утвърждаване от Кмета и това може да донесе 
някакъв дисбаланс в Бюджета на ОП, затова да го уточним сега предлагам. 

М. Брайкова – ДДФСД: Това е защото не се знае още ЦДГ и СОУ, колко ще 
трябва. 

Б. Виларов – съветник: На тези цени да не се окаже, че ще се вземат по-
големи количества и да си закупят и за вкъщи. 

Ис. Шипева – съветник: Има защо да го каже нали?  
М. Брайкова – ДДФСД: Да се запишат колкото миналата година бяха заложе-

ни. 
Б. Виларов – съветник: Да са по прецизни тези формулировки, да се запише с 

настоящ адрес. 
М. Брайкова – ДДФСД: За новородените, което е одобрено от комисията за 

финансова помощ за новородено. 



 
 

 
 

В. Новакова – Счетоводител ОП: Да се добави без право на транспортиране 
извън града. 

Ст. Бучков – съветник: До сега имахме едно решение, което видяхме, че не е 
работещо, предлагам за ветераните да е напълно безплатно, да има пак някакъв 
социален аспект. 

Л. Цеков – председател ОбС: По три кубика ли? 
Ис. Шипева – съветник: Седемте кубика да са безплатни. 
М. Брайкова – ДДФСД: Те до сега си плащаха поне тарифа от корен?! 
Ис. Шипева – съветник: Така да напишем – разходите за корен. Толкова дър-

ва се откраднаха, че седем кубика ще платите на някой ветеран – не знам какво ще 
се случи. 

М. Брайкова – ДДФСД: Нито съм против бай Найден, нито съм против Кольо. 
Ис. Шипева – съветник: Айде сега бай Найден, да не се окаже, че ще ги зака-

рам у нас сега?! 
Св. Петров – Директор ОП: Напишете по себестойност. 
Ис. Шипева – съветник: В Пирдоп не са го написали така. 
Г. Герданов – съветник: Само за двамата става въпрос 
Л. Цеков – председател ОбС: Дай проект за решение. 
Ис. Шипева – съветник: Той го прочете вече – Край! 
След продължилите разисквания Г-н Л. Цеков – председател на ОбС постави 

предложението на гласуване с направените корекции. 
„за” – 10 - Л. Цеков П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. 
Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Р. Скендерова, Г. Герданов 
„против” – 0  
„въздържал се” – 0  
Б. Виларов – не гласува 

Прие се Решение № 354 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 

реши:  
1. Общинско предприятие „Копривщица“ – гр. Копривщица  през 2014 

г. да предостави по 7,00 пр.м3дърва за огрев, от временни складове, находящи 
се в общинска горска територия – собственост на община Копривщица на ве-
терани от войните и военно инвалиди безплатно, без право за транспортиране 
извън града. 

2. Общинско предприятие „Копривщица“ – гр. Копривщица  през 2014 
г. да предостави по 7,00 пр.м3дърва за огрев, от временни складове,находящи 



 
 

 
 

се в общинска горска територия – собственост на община Копривщица, на 
цена 23.00 лв. без ДДС на следните лица и групи граждани, без право за тран-
спортиране извън града.: 

2.1. Родители, от които поне един е с постоянен адрес в община Коприв-
щица, на три и повече деца до 18 годишна възраст; 

2.2. Новородено дете отглеждано на територията на община Копривщи-
ца, на което поне един от родителите е с постоянен адрес в община 
Копривщица и одобрено от комисията за предоставяне на финан-
сова подкрепа за новородено; 

2.3. Лица над 80 години; 
2.4. Лица с намалена трудоспособност 50 и над 50%. 
3. Общинско предприятие „Копривщица“ – гр. Копривщица през 2014 

г. да предостави дърва за огрев, от временни складове,находящи се  в общин-
ска горска територия – собственост на община Копривщица, на цена 23.00 лв. 
без ДДС, в количества съгласно подадено заявление, съгласувано с кмета на 
община Копривщица, на следните ведомства на бюджетна издръжка  и НПО: 

3.1. Община Копривщица – административна сграда – 30 /тридесет/ 
пр.м3; 

3.2. Първо класно училище– 60 /шесдесет/ пр.м3 
3.3. Домашен социален патронаж – 30 /тридесет/ пр.м3 
3.4. Посетителски център „Богдан“– 30 /тридесет/ пр.м3 
3.5. Дирекция на Музеите - – 40 /четиридесет/ пр.м3 
3.6. СОУ „Любен Каравелов“– 150 /сто и петдесет/ пр.м3 
3.7. Климатичен пансион – 30 /тридесет/ пр.м3 
3.8. ЦДГ „ЕвлампияВекилова“ – 150 /сто и петдесет/ пр.м3 
3.9. Народно читалище „Х. Н. Д. Палавеев“ – 20 /двадесет/ пр.м3 

 
По точка седем от дневния ред - Докладна записка на КЕУР относно: Бю-
джет 2014год 

Л. Цеков – Председател на ОбС: Предлагам преди да гледаме Бюджета да 
гледаме едно предложение на Д. Агре. 

Ис. Шипева – съветник: Ами да се включат 20 000.00лв в Бюджета и това е. 
Л. Цеков – Председател на ОбС: Понеже сега дойде и не е разпространено на 

съветниците да ги запозная. 
Ис. Шипева – съветник: Много е дълго кажи за какво става въпрос само. 



 
 

 
 

Ст. Бучков – съветник: Кажете го, аз например не знам за какво става дума. 
Ис. Шипева – съветник, представи писмото от Д. Агре, където се искат средс-

тва да се включат средства в Бюджет 2014 за проучване на обекта. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Колко пари иска от нас? 
Ис. Шипева – съветник: Колкото заложим. 
Б. Виларов – съветник: миналата година сумата беше 26 000 – 27000, предпо-

лагам, че са сходни разходите. Една година е необходима да се завърши самия 
тюрзис, но това дава възможност да се кандидатства с този обект. 

Ис. Шипева – съветник: Не разчета само на тези средства, направила е пос-
тъпки и от МК. Ние като община предлагам да заложим 15 000,00лв.  

Б. Виларов – съветник: Само ще Ви кажа, че разговарях със съветник на ми-
нистъра на културата и се дават 500000,00лв.  

Ст. Бучков – съветник: Този тракийски тюрзис се намира на територия собст-
веност на МОСВ, миналата година от МОСВ идваха на проверка и те се хванаха за 
главата какво е копано, не съм против тези пари, но искам преди да се отпуснат 
тези пари… 

Ис. Шипева – съветник: Тя го прави за проучване на замъка.  
М. Брайкова – ДДФСД: Ако е собственост на МОСВ… 
Ис. Шипева – съветник: За да дойде на разкопки тя има открит лист. 
Ст. Бучков – съветник: Да се изиска едно становище на МОСВ. 
Б. Виларов – съветник: Всички архитектурни находки са собственост на дър-

жавата. 
Ст. Бучков – съветник: Да си вземе от МК, защо ние общината да го даваме? 

Разбрахме – парите ще ги цункат и това е. 
Ис. Шипева – съветник: Трябва да кажем в кой параграф да ги слоим? 
Ст. Бучков – съветник: Пак апелирам да си вземе пари от МК. Ние нали сме 

цъфнали. 
Ис. Шипева – съветник: Ако вземе тя няма да иска от нашите. Как ще правим 

известна Копривщица? 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Ще поставя не по този на-

чина като Станимир, а по друг. Имате вече предложение за бюджет, там има таб-
лици пише приходи и разходи, всяко едно предложение го правете с таблиците. 

Ис. Шипева – съветник: Увеличават се приходите от продажбите и се включ-
ва това като разход. 

М. Брайкова – ДДФСД: Не може приходите от продажби са само за техничес-
ка инфраструктура. 



 
 

 
 

Г. Герданов – съветник: За трети март предвижда ли се нещо. директно пи-
там, защото от Традиция, Кръшно хоро, Усмивки и могат да бъдат поканени, моя-
та молба към Вас – отправете покана към тях ако ще се правят чествания. 

Ис. Шипева – съветник: Културния календар го смятахме 35 000 лв, а тук е 
заложен 20000,00лв? Аз предложих да стане 30 000,00. 

М. Брайкова – ДДФСД: Предлагайте от къде. 
Л. Цеков – Председател на ОбС: Предлагам да минем към точката. 
Р. Скендерова – председател на КЕУР, представи докладната на комисията. 
М. Брайкова представи промените в докладната във връзка с указание на МФ. 
Ис. Шипева – съветник: Има предложение за тюрзиса, дайте къде да ги вклю-

чим? 
М. Брайкова – ДДФСД: Аз знам къде да ги включим, кажете от къде да ги 

вземем? Лесно ще кажа да е от Вашия бюджет на музеите, но няма да има, лесно 
да е само на хартия. 

Ив. Кривиралчев – съветник: От туристически данък. 
М. Брайкова – ДДФСД: Анкора иска 50000.00лв за транспорта. Тази година 

от туристически данък сме събрали 3000,00лв, заложили сме 15 000,00лв, колко 
ще го увеличавате? 

Б. Виларов – съветник, попита защо е намален прихода на община Коприв-
щица, като г-жа Брайкова обясни, че се дължи на приходите на ОП, поради това, 
че по стария план са добили 20000кубика за тази година по новия е заложено 
12 000,00лв.  

Ис. Шипева – съветник: Моето предложение е следното: разработване на тех-
нически проекта на ОА да се намали с 3000 и за пътя на Барикадите също с 3000 
със средствата от Републиканския бюджет и да се запише ново перо 6000.00 – тра-
урен автомобил. Няма да гласувам бюджета вече, щом така ще си играем. 

М. Брайкова – ДДФСД: Това ли е разковничето – траурния автомобил. 
Ис. Шипева – съветник: Не е разковничето г-жа Брайкова, пет мандата да из-

пращаме хората с нещо което е незаконно. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Имаме прекрасна кола, ко-

ято няма нито една община. 
Ис. Шипева – съветник: Която е незаконна. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Какво значение има? 
Ис. Шипева – съветник: Защо не я регистрирате в КАТ, защото е незаконна, 

хайде сега ще ги изпращаме хората незаконно. Да подходим сериозно. Имам пита-
не, заложените средства са на база приходи, значи ли това, че лятото ЦДГ пак ня-



 
 

 
 

ма да работи? Това създаде достатъчно напрежение. Предложението ми е за тюр-
зиса 20 000,00 и КК – 30 000,00.  

М. Брайкова – ДДФСД: Намалихте двете суми за проектите… 
Ис. Шипева – съветник: Кой е дал тези суми. То с тия проекти… ако искайте 

ми го приемайте – аз дадох  предложение, това е въпрос на гласуване.  
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Ако не приемете Бюджета 

и го оставите за другия месец ще станат повече задълженията. 
Б. Виларов – съветник: Пари за подготовка на проекти? 
М. Брайкова – ДДФСД: Няма, няма пари – това е предложението на Кмета! 
Ис. Шипева – съветник: Къде са текущите ремонти? Аз давам предложение 

там да се заложи и някакъв ремонт на покрива на гробищния парк. 
Б. Виларов – съветник: Предлагам да се запише тюрзиса и т.1 да е траурния 

автомобил, защо нещата от капиталовите от миналата година, тази година са изва-
дени и са включени нови неща?  

М. Брайкова – ДДФСД: Това е предложение. 
Б. Виларов – съветник: Моето предложение е да останат тези неща от мина-

лата година, като на първо место е траурния автомобил. Сумата за ОбС е значи-
телно по различна /по-малко/ от това, което беше предвидено. 

Л. Цеков – Председател на ОбС: Това, което Вие сте дали за проекто бюджет 
е малко намалена, представителните са намалени от 2000,00лв  на 1000,00лв. 

Г. Герданов – съветник: Счетоводителите имат предвид, че се завишиха зап-
лащанията на съветниците. 

Б. Виларов – съветник: Тригодишната прогноза – цифрите са страни? 
М. Брайкова – ДДФСД: Искате ли да си говорим конкретно? 
Б. Виларов – съветник: Нямаме време да си говорим толкова подробно. Пред-

лагам в докладната в проекта за решение в т.15 да се добави и информира своев-
ременно ОбС, а в т.15.1 след запетайка – след конкретно решение на ОбС. За мен 
са изключително надути разходите на ОП. Включително и днес взехме решение за 
друго разпределение на приходите и разходите на ОП, да се коригират приходите 
и разходите. 

Ст. Бучков – съветник: Тази година имаме разход за ЛУП, няма как да са мал-
ки разходите. 

М. Брайкова – ДДФСД: Или не се слушаме или наистина не искаме да се изс-
лушваме. 

Ис. Шипева – съветник: Слушаме, как да не слушаме. 
Б. Виларов – съветник: Няма предвидени средства за ОУП. 



 
 

 
 

Ис. Шипева – съветник: Действително подкрепям Виларов – средства за 
ОУП. 

К. Неделева – гражданин: Господин Виларов, Вие тази вечер не гласувате, де 
факто не сте на общинска сесия, а постоянно говорите. 

Ис. Вълов – съветник: Вие не сте общински съветник, а взимате думата пък 
не гласувате. 

К. Неделева – гражданин: Как да не гласувам – гласувам за такива като Вас. 
Б. Виларов – съветник: Още на миналата сесия казах, че докато не се изясни 

законосъобразността на действията при смяна на председателя и избора на нов, аз 
няма да гласувам. 

М. Брайкова – ДДФСД: Става ли от музеите да вземем 10000,00лв за КК? 
Ис. Шипева – съветник: Не, не става. 
М. Брайкова – ДДФСД: Значи музеите сте с хубава фасада, оправено Ви е 

всичко, а ние тук в общината да не можем да се оправим и да намалявате. 
Ис. Вълов – съветник: Нали има някакво звено, което прави проекта, след ка-

то затова отговарят – те какво предвиждат, какво са подготвили като проект.  
М. Брайкова – ДДФСД: Звеното помага на екипите за работа по проектите. 
Б. Виларов – съветник: Предлагам още едно приложение към проекта за Бю-

джет – разходите по параграф за ремонт да е след решение на ОбС. 
Ст. Бучков – съветник: Подкрепям промяната на капиталовите за траурен ав-

томобил.  
Л. Цеков – Председател на ОбС: Стигнахме до Тюрзиса. 
Ст. Бучков – съветник: Подкрепям г-н Кривиралчев да са от дейност туризъм 

и култура, туристическата такса. 
Р. Скендерова – съветник: Има ли такса за реклама, ако се впрегнат малко по-

вече усилия може да се събират пари. 
Ис. Шипева – съветник: Подкрепям Скендерова да се завишат приходите от 

рекламата с 5000,00лв 
М. Брайкова – ДДФСД: Спешно ли и тюрзиса сега да се реши? 
Ис. Шипева – съветник: Юни медец ще е спешно. 
Ис. Вълов – съветник: Престанете с тези разходи. 
Ст. Бучков – съветник: Казуса с МОСВ-то никой не го коментира. 
Л. Цеков – Председател на ОбС: Да го гледаме на актуализация. 
Ис. Шипева – съветник: Това е несериозно. 
Б. Виларов – съветник: Да се актуализира ОбС, като се коригира прихода от 

мерите.  



 
 

 
 

Ис. Шипева – съветник: В рекламата да ги заложим, пък тя може и да не опре, 
но пак ще опре, защото ще и трябват за ГД. 

Б. Виларов – съветник: То ако не се събере няма как да и се дадат обаче. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Разбира се, като се залагат 

такива кухи работи, то те ще излезнат на бошуна. 
Б. Виларов – съветник: Тюрзиса не е консервиран добре и не за две години. 
Ис. Шипева – съветник: Искам да Ви кажа, че е зазимен от работниците на 

ДМ и от ОА по правилата. 
Б. Виларов – съветник: Да се добави нова точка в докладната - разходите за 

ремонт по 1030 да са след одобрение на КСС от ОбС. Да се заложат разходите за 
тюрзиса като се завишат приходите от реклама с 5000, ДМ – 5000, ОП – 10000,00 

Ст. Бучков – съветник: Аз съм против да се взимат от ОП. В толкова тежко е 
състоянието е на тази община… 

Ис. Шипева – съветник: Завишете рекламата. 
М. Брайкова – ДДФСД: Как 20000,00 от реклама ние да не сме Българска те-

левизия. 
Ис. Шипева – съветник: Завишете контрола за туристическа такса. 
В. Новакова – счетоводител ОП: Много несериозно подхождате към нещата. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Наистина несериозно под-

хождате, идвате всеки ден и ме питате, защо падаме от стола, защо онова стъкло 
ще падне и заколи някой и сега намалихте проекта. Администрацията ще си стро-
им ще си стоим с изкъртените врати, с изкъртено дюшаме и ги пренасочихме. Ня-
ма значение за къде, но от къде пипаме. 

Б. Виларов – съветник: Несериозно е и няколко мандата да нямаме погребал-
на кола. 

М. Брайкова – ДДФСД: Това не е основна дейност на общината – погребални 
услуги. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Проблема е, че няма пари 
бе хора. 

М. Брайкова – ДДФСД: Нека имаме предвид, че при тази безработица в об-
щината с затварянето на мандрата сега, хората нямат пари за да си изплатят данъ-
ци и т.н. към общината. 

Д. Галинва – гражданин: Нека се погрижим за хората докато са живи, а не да-
ли са със законна или незаконна кола ги изпращаме. 

М. Брайкова – ДДФСД: Баща ми си отиде, съжалявам, че му вдигам кокалите, 
но си отиде с уаската и нищо не казах и няма да го повдигна на въпрос, защото не 



 
 

 
 

е най-важно как си отиде, ами как сме го погледнали докато е жив. 
Поради не постъпили други предложения г-н Л. Цеков – председател на ОбС 

постави предложението за Бюджет с предложените промени  на гласуване. 
„за” – 8 - Л. Цеков П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. 
Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, Р. Скендерова 
„против” – 0  
„въздържал се” – 2 –Ис. Вълов Г. Герданов 
Б. Виларов – не гласува 

Прие се решение №355 
  На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от ЗМСМА; чл. 94, ал. 2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за пбличните финанси, 
във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014г. и на Указание ФО № 1 / 
28.01.2014 г. на Министерство на финансите, Общински съвет – Копривщица 
Реши: 

1. Приема бюджета на Община Копривщица за 2014 г. съгласно При-
ложение 1, както следва: 

1.1 По прихода в размер на    2834726  лв., в т. ч. 
1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности  в раз-
мер на 1248721 лв. ., в т. ч. 
1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на     
1 151 403 лв. 

  1.1.1.2 Имуществени данъци 1870 лв. 
1.1.1.3 Преходен остатък от 2013 г. в размер на 95448 лв., раз-
пределен както следва: 

  38220 лв. – Общи държавни служби,  
30589 лв. – Отбрана и сигурност; 

  19508 лв. – СОУ; 
  5794 лв.   – ЦДГ;   
   1228 лв. – Здравеопазване; 
   109 лв. - Дирекция Музеи;  
   1.1.2 Приходи за местни дейности в размер 1586005 лв., в т.ч. 
  1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 118000 лв. 
  1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 1 332 645 лв. 
  В т. ч.: от продажби на нефинансови активи 170000 лв 
      от  Такса за битови отпадъци  : 118 000 лв.  
  1.1.2.3 Трансфери за местни дейности 138 600 лв., в т.ч.: 
   - обща изравнителна субсидия 126 800 лв. 
   - за зимно подържане и снегопоч. на ОП  11 800 лв. 

1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 
76900 лв., в т.ч. за: 



 
 

 
 

-изграждане и основен ремонт на общински пътища 48 200 
лв. 

1.1.2.6 Преходен остатък от 2013 г. в размер на 54 187 лв., 
както следва: 

От Такса битови отпадъци: 25 338 лв. 
От дейност „Служби и дености по поддържане, ремонт и изг-

раждане на пътища”:             19 572 лв. 
От дейност „Ликвидиране на последици от стихийти бедст-

вия и произв. аварии”      5 175 лв. 
От дейност „Общ. админ.”     4 102 лв. 
1.1.2.7 Погасяване на заеми – 123 000 лв.  
1.1.2.8 Друго финансиране    -  11 327 лв. (отчисления от ТБО) 

1.2 По разходите в размер на 2834726 лв., разпределени по функ-
ции, групи, дейности  и елементи в т.ч.: 

1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на 1248721 
лв. от тях: 

  1.2.1.1 За функция Общи държавни служби 316120 лв. 
  1.2.1.2 За функция  Отбрана и сигурност  93511 лв. 
  1.2.1.3 За функция  Образование 577444 лв.  
  В т. ч.  За СОУ „Л. Каравелов”  446376 лв. 
             За ЦДГ „Евлампия Векилова” 131068 лв. 
  1.2.1.4 За функция  Здравеопазване 13237 лв. 
  1.2.1.5 За функция  Култура 248409 лв. 

           В т. ч.  Дирекця „Музеи” 216409 лв. 
   НЧ „Х. Н. Палавеев” 32000 лв. 

            
  1.2.2 За местни дейности 1423705  лв. 
  В т.ч.: 
  1.2.2.1 За функция Общи държавни служби 217 704лв., в т.ч. ре-
зерв за разходи за външни усл. 6 340 лв. 
                1.2.2.2 За функция Отбрана и сигурност 5 175 лв. 
  1.2.2.3 За функция  Образование 82 200 лв. 
  1.2.2.4 За функция  Здравеопазване 1 000 лв. 

1.2.2.5 За функция Социално осигуряване 133 212 лв.  
1.2.2.6 За функция Жилищно строителство        268 616 лв., в 
т. ч. реверв за осн. рем. общински улици 1 435 лв. 
1.2.2.7 За функция  Култура 79 891 лв.  
1.2.2.8 За функция Икономически дейности и услуги 

632 187лв., в т.ч. резерв за: зимно подържане и снегопочистване 
590 лв. и за основен ремонт на общ. път 2 410 лв. 

1.2.2.9 За функция разходи некласиф. в др.функции 3720 лв. 



 
 

 
 

1.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с приходи от 
местни дейности 162300 лв. 
в т.ч.   
-функция Култура  162300 лв. 
 

1.3 Приема поименния списък за капиталови разходи за 2014  г. в 
размер на  196 523 лв., съгласно Приложение 2 

 
1.4 Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

  1.4.1 Членски внос 2345 лв. 
1.4.2 Субсидии за читалище „Хаджи Ненчо Палавеев” в раз-
мер на 32000  лв. 
1.4.3 Други социални разходи по решение на Общински съ-
вет - Копривщица 15 000 лв. 

1.5 Приема следните лимити за разходи: 
1.5.1 Социално битови в размер на 3% от начислените тру-
дови възнаграждения 
1.5.2 Представителни разходи в размер на 8000 лв., в т.ч. ОА-
4 000 лв., ОС-1 000 лв., ОП „Копривщица” 3000 лв. 

  1.5.3 Културен календар в размер на 20 000 лв. 
1.5.4 Други - работно облекло в размер една МРЗ- за работе-
щите по трудово правоотношение, а за държавните служите-
ли съгласно ЗДС. 

1.6 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на 
транспортни разходи: 
- педагогически персонал –ЦДГ- Марияна Кунчева – от с. Челопеч 

до гр.Копривщица и обратно – срещу предоставени билети съгласно до-
пълнителни уазания, до размера на предоставените целеви средства; 

- заместник кмет – Стоян Гарчев – с. Антон – до гр.Копривщица и 
обратно - срещу предоставени пътни листа и фактури за разход на гори-
во в размер на 50 % от реалния разход, но не повече от 1200 лв. за 2014 
г. 

- Директор на ОП „Копривщица” – Светослав Петров –от гр. Пир-
доп до гр.Копривщица и обратно - срещу предоставени пътни листа и 
фактури за разход на гориво в размер на 50 % от реалния разход, но не 
повече от 2000 лв. за 2014 г. 

 
2. Утвърждава разходите за заплати през 2014 г.,  без звената от систе-

мата на народната просвета, които прилагат системата на делегира-
ни бюджети, съгласно Приложение №3  от настоящото Решение. 



 
 

 
 

2.1 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности 
във функциите „Здравеопазване”,„Почивно дело, култура, религиозни 
дейности” /без Читалище/ се определя от кмета на Общината в рамките 
на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т. 2 
от настоящото решение. 
 
3. Утвърждава приходите и разходите на ОП „Копривщица , съгласно 

Приложение №4 
 

4. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 
общинския бюджет по разходни параграфи и по тримесечия. 

 
5.  Задължава ръководителите на бюджетни  звена, финансирани от 

общинския бюджет да го разпределят по разходни параграфи и по 
тримесечия и представят на първостепенния разпоредител в 10-
дневен срок.  

 
6. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности 

за периода 2015-2017 г., съгласно Приложение 5. 
 
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на 2 738 811 лв., съгласно Приложение 6 
 

8. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: 
- Дирекция „Музеи” 
- СОУ „Любен Каравелов”, 
- ОП „Копривщица” 
 

9. Определя максимален размер на новия общински дълг за 2014 г. в 
размер на 1 351 996 лв. и максимален размер на дълга към 31.12.2014 
г. в размер на 1 514 255 лв. Намеренията за поемане на дълг са съг-
ласно Приложение № 7. 
   

10.  Определя максимален  размер на новите задължения за разходи, 
които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общи-
ната, в размер  5 на сто от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години. 
 



 
 

 
 

11. Определя максимален размер на наличните към края на годината 
поети ангажименти за разходи 30 на сто от средногодишния размер 
на отчетените разходи за последните четири години. 
 

12. Одобрява графика за погасяване на просрочените задължения и за 
събиране на просрочените вземания съгласно Приложение № 8. 

13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 
промени : 

13.1 В частта за делегираните от държавата дейности – между утвър-
дените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изклю-
чение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се на-
рушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в рамките на съответната делегирана дей-
ност; 
13.2 В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя 
общия размер на разходите; 
 

14. Възлага на кмета: 
14.1 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и 
по разходни параграфи и да утвърди разпределението. 
14.2 Да информира общинския съвет в случай на отклонение на 
средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да 
предлага конкретни мерки за трайно увеличение на бюджетните 
приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 
14.3 Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в триме-
сечните отчети и обяснителните зписки към тях.  
14.4 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС 
по отделните общински проекти в съответствие с изискванията на 
съответния Управляващ орган и на МФ. 
 

15. Упълномощава кмета да предоствя временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово фи-
нансиране на плащания по проекти, финансирани от средства на 
Европейския съюз и по други международни програми и информира 
своевнеменно общинския съвет. 

15.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя срока 
на погасяване на заемите в съответствие с условията на финанси-
ращата програма, но не по-късно от края на 2014 г. 



 
 

 
 

15.2 При предоставянето на временни безлихвени заеми от вре-
менно свободни средства по общинския бюджет да се спазват 
изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 
15.3 Във всички останали случаи, при възникване на потребност 
от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общи-
ната внася предложение за предоставянето им по решение на 
Об.С. 
 

16. Упълномощава кмета: 
16.1 Да разработва и възлага подготовката на общински програми 
и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по 
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други до-
нори, по национални програми и от други източници за реализи-
ране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския 
план за развитие, след конкретно решение на общински съвет. 
16.2 Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за фи-
нансиране и за  съфинансиране на общински програми и проекти. 
 

17. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета 
съгласно Приложение №9. 

 
18. Утвърждава разчета за разходите с източник средства от продажби 

на нефинансови активи, съгласно Приложение 10. 
19. Утвърждава разпределението на разходите с източник 5 % от обща-

та изравнителна субсидия, трансфера за зимно поддържане и снего-
почистване на общински пътища и целевата субсидия за капитало-
ви разходи, в случай че не се превиши бюджетния дефицит по дър-
жавния бюджет, съгласно Приложение 11. 

20. Разходите по параграф 1030 да се правят след предварително одоб-
рение на КСС от ОбС за всеки обект. 

  
   По точка осем от дневния ред - Разни 

- Писмо от Анкор 
Л. Цеков запозна съветниците с проблемите за транспорта. 

- Доклад от публично обсъждане приоритетите на община Коприв-
щица. 
Л. Цеков запозна съветниците с протокола.  
Л. Цеков запозна съветниците с писмо от АДФИ. 
По точка девет от дневния ред - Отговор на питания- няма. 
По точка десет от дневния ред - Питания 



 
 

 
 

Ис. Вълов – съветник: Павилионите на пазара по какъв ред се взимат, как е по 
Закон – да се обявяват на търг и ще се обявят ли тази година, става въпрос за дейс-
тващите магазини. Те няма да ги държат вечно. Това ще се промени ли? Има хора, 
които искат да си вземат магазини там.  

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Ако казваме А, трябва да 
стигнем до Я. Ще Ви предложим начин на действие, но трябва да е с Ваше реше-
ние. Случая с всички павилиони – земята е общински, ако тръгнем така като Кара-
окето, търга го спечели, но постройката трябва да се измете.  

Ис. Вълов – съветник: Има десет човека, които искат да си вземат там мага-
зини. 

Н. Карагьозов – съветник: Мое мнение е, че ние няма да го повдигнем този 
въпрос, ако Вие искате – повдигнете го, но някой трябва да се изправи срещу тях. 

Ис. Вълов – съветник: Аз ще се изправя. 
Б. Виларов – съветник: Внасяни ли са проекти във фонда за финансиране, ако 

да – какви проекти и на каква стойност и защо са внесени без решение на ОбС. 
Какво се прави относно изготвянето на ОУП, правени ли са постъпки за средства 
във връзка с постановление №3 от 15.01.2014год. 

Ст. Бучков – съветник: Да се направи запитване с всички институции дали 
даден общински съветник не гласува, какви са му правомощията? 

Ив. Кривиралчев – съветник: Кой е назначен за МОЛ на военото поделение, 
кой определи размера на наемите и как се стопанисва?  

Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков – председател на ОбС  закри за-
седанието. 
 
 
 
Край: 20:30 часа. 
 
Протоколист: …………                  Председател на ОбС: ……………… 
    
              /М. Тороманова/                                                  /Л. Цеков/ 
 
        


