
 
 

 
 

 
 

П Р О Т О К О Л    № 38 
 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:               Община Копривщица  
ДАТА:                                                       28.02.2014 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                         17:00 h - 21:15 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                    Мария Христова Тороманова 

 
 
Днес 28.02.2014 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. 
Л. Цеков – председател на ОбС представи проекта за дневен ред. 
Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков – председател на ОбС 

подложи дневния ред на гласуване. 
„за” – 11 - Л. Цеков П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козле-

ков, Ис. Шипева – Пухова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Ис. Вълов, 
Г. Герданов 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се следния дневен ред: 

1. Доклад на КЕУР, относно Отчет на Бюджет 2013 год. 
2. Доклад на КЕУР, относно възнаграждението на кмета на Община 

Копривщица. 
3. Доклад на КЕУР и ТСУ, относно Програма за управление и разпо-

реждане с имоти общинска собственост през 2014 г. на Община Коп-
ривщица. 

4. Доклад на КЕУР., относно Структурата и числеността  на Община 
Копривщица. 

5. Доклад на КЕУР, относно определяне начина на ползване на дърве-



 
 

 
 

сина през 2014  г. и начални цени на сортименти  от временен склад и 
на корен по дървесни видове 

6. Отпускане на средства на НЧ „Х.Н.Дончев Палавеев”. 
7. Приемане текст на обръщение на ОбС към МК. 
8. План за работата на ОбС Копривщица 2014год. 
9. Попълване състава на постоянните комисии към ОбС и избор на зам. 

Председател на ОбС. 
10. Питания. 
11. Отговор на питания. 
12. Разни 

12.1.Отчет за набирателната сметка по случай тържествата за П. Ка-
равелов 2013год. Докладва: Б. Виларов 

 
По точка първа от дневния ред - Доклад на КЕУР, относно Отчет на Бю-

джет 2013 год. 
Р. Скендерова представи докладната на КЕУР. 
Б.Виларов – съветник: Тук ни е внесен някакъв отчет, който се твърди, че е 

отчета на бюджета. Това няма как да е вярно, защото ОбС има приет бюджет и то-
ва, което ни се предлага няма нищо общо с бюджета, това е някакъв отчет на Кме-
та по някакви си негови виждания. Във връзка с този Бюджет, защо след като в 
капиталови разходи беше предвидено да се направи общински път след края на 
града в посока към Богдан. За какво са изразходвани средствата с чие нареждане? 
Правени ли са ремонтни дейности на музей на Димчо Дебелянов  с какви средства, 
тъй като не ги срещнах в отчета и съответно има ли съгласуван проект с НиПК и 
МК работен проект и разрешение за строеж на музея? 

Ст. Гарчев – зам. Кмет: Ако става въпрос за общинската пътна мрежа, мисля, 
че на всички Ви го казах – точно, ясно и категорично за какво са използвани пари-
те, ако трябва да го повторя. По чио нареждане – мое. Пак ще го повторя и потре-
тя, тази година с част от средствата ще се правят улиците в града, ако искате, кой-
то желае може да пише доноси. Ако искате да правим пътя за Барикадите, а тук 
хората да не могат да минат пеша – това е пълна глупост. Аз не съм от Копривщи-
ца, но смятам, че работя повече за Копривщица от някои хора. 

Ис. Шипева – съветник: Ремонта е текущ, съгласуван е с НИПК. Работено е 
съвместно с НИПК. Всички документи са налице. 

Б.Виларов – съветник: Има ли работен проект? 
Ис. Шипева – съветник: Не е било нужно работен проект. Има предписание 



 
 

 
 

какво да се направи с представител на МК, на НИПК и т.н. Не сме правили осно-
вен ремонт за да се прави работен проект. Извикала съм съответните представите-
ли и специалисти, проектанти, конструктори и те са си дали становище. Имаше 
пропадане на една греда. Спазили сме си необходимите неща, както Вие ги спа-
зихте за Каравелов. Чакаме още документите. 

Б.Виларов – съветник: Те са в ТС на общината. Искам само да обърна внима-
ние, че относно изразходването на средства за ремонт на общински пътища, че 
става дума за извършване на престъпление и за намерение за извършване на прес-
тъпление отново. Спор няма, че трябва да се оправят пътищата в града, но не е то-
ва начина. Има си начини за намиране на средства за това и г-н Гарчев вие ги зна-
ете и искам да обърна внимание, че отчета трябва да се приеме с поименно гласу-
ване.  

 
Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков – председател на ОбС 

подложи предложението на комисията на гласуване. 
„за” – 6 - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козле-

ков, Ис. Шипева – Пухова 
„против” – 4 - Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Б. Виларов 
„въздържал се” – 1 - Ис. Вълов, 
Прие се Решение № 356 

 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. 140, ал. 5 от ЗПФ. Общински съвет – Копривщица 
Реши: 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2013 г., съгласно Прило-
жение 1, както следва: 

2.1  По прихода, в т. ч.:                                                      -  3 255 582 лв. 
За делегирани от държавата дейности              -  1 193 045 лв. 
За местни дейности           -  2 062 537 лв. 
2.2 По разхода, в т. ч.:                                 -  3 255 582 лв. 
За делегирани от държавата дейности     -  1 193 045 лв. 
За дофинансиране на делегирани от  
държавата дейности със собствени 
приходи                   -     165 610 лв. 
За местни дейности            -  1 896 927 лв. 

2. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2013г., 
съгласно Приложение 2 



 
 

 
 

3. Приема окончателния годишен план и отчета на поименния списък за 
капиталови разходи за 2013 г., съгласно Приложение 3. 

4. Приема окончателния годишен план и отчета на извънбюджетните 
сметки и фондове за 2013 г. съгласно Приложение 4. 

 
По втора точка от дневния ред - Доклад на КЕУР, относно възнагражде-

нието на кмета на Община Копривщица. 
Р. Скендерова представи докладната на КЕУР. 
Б.Виларов – съветник: Искам само да обърна внимание, че на комисията този 

проект за решение не е приет и гласуването беше два на два. 
Г. Козлеков – съветник: Бяха два за и два – въздържали се и затова се внася за 

разглеждане. 
Б.Виларов – съветник: На комисията имаше два проекта за решение за разг-

леждане.  
Р. Скендерова – съветник: Може г-н Карагьозов да ни помогне: Е ли възмож-

но, чисто юридически решение с такъв резултат? 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Никъде не се изисква ре-

зултат от гласуване за да се внесе за разглеждане на сесия. 
Б.Виларов – съветник: Досега практиката е била, когато има такова предло-

жение не прието да се внесат всички предложения гледани на комисия. 
Р. Скендерова – съветник: Това пише ли го в правилника? 
Б.Виларов – съветник: В правилника не го пише, но такава е била практиката.  
Р. Скендерова – съветник: Мисля, че работата на ОбС не трябва да е само на 

практика, а всичко да е нормативно обосновано, затова предлагам да се гледа про-
екта за решение. 

Б.Виларов – съветник, изчита внесения проект за решение/, като предложи 
заплатата да е 1262,00лв. 

 
Б.Виларов – съветник: В контекста на разговора, който водим и се реши, че 

заплатата на Кмета ще е в размер 1837,00лв, какво става със заплатата на Предсе-
дателя на ОбС и с Бюджета 2014, който е приет? Специално бих искал да чуя мне-
нието на г-н Цеков, на г-н Бучков и г-н Кривиралчев в контекста на тяхното ста-
новище за заплатата на Председателя, когато ставаше въпрос за нея миналото ля-
то. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Ние гласувахме Вашия процент. 
Б.Виларов – съветник: Аз бях на процент, а на твърда сума. 



 
 

 
 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Защо беше сума? 
М. Тороманова – технически секретар: Защото беше връщано от областния 

управител няколко пъти. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Точно така. Обръщайте 

внимание на думичките г-да съветници. Защото има малко безсрамие от страна на 
г-н Виларов и се чудя до кога ще го слушате и ще продължавате да ни си провеж-
дате сесията, както си подобава по правилник. Много Ви моля, имате си правил-
ник спазвайте си го. За манипулацията Вие сте достатъчно брой съветници, имате 
там секретар, изважда това, което сте гласували и нещата приключват. 

Б.Виларов – съветник: Госпожо Тороманова извадете това, което сме гласу-
вали. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: И какво от това като го из-
вади?! Гласувания процент превишаваше изискванията на закона. След като се 
върна решението, пресметнахме и направихме редовно решение, което беше на 
базата на същия процент, само, че сметнат в пари. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Господин Виларов друго имаше предвид, имаше 
предвид за това, което искахме да е 40% и да расте. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Разбира се, че друго имаше 
предвид, има предвид да му давате обяснения Вие някакви постоянно. Като, че ли 
сте му ученици. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Аз нямам намерение да се обяснявам има два 
проекта за решение и ще ги подложа на гласуване. 

Б.Виларов – съветник: Аз предлагам да е поименно гласуването, за да е ясно 
на гражданите кой как е гласувал. 

Ст. Бучков – съветник: Ако го правехте и Вие докато бяхте председател… 
М. Панчева – радио-програмен ръководител: И ние искаме да знаем Вие как 

работехте като председател, но кой ни чува. 
Б.Виларов – съветник: Отчети са давани своевременно. 
Р. Скендерова – съветник: По отношение на поименото гласуване, първо това 

ще гласуваме, дали да гласуваме поименно- така ли? 
Л. Цеков – председател на ОбС: Да. 
Р. Скендерова – съветник: Смятам, че тук не е въпросът кой как ще гласува. 

Ако принципно поставим въпросът, тук не е въпросът кой изпълнява длъжността 
Кмет или за който и да е от общинска администрация. Смятам, че когато се увели-
чава заплата на даден служител, тя се увеличава за заслуги. Не можем да увеличим 
заплата, защото просто е така ни е хрумнало. Предния път попитах какъв е моти-



 
 

 
 

вът за това увеличение? Няма нищо лошо за това, не става въпрос за тези пари, 
които изчислихме като разлика. Ще се появят много хора да ни питат защо, и за да 
отговорим мотивирано и стойностно на нашите избиратели, които са в правото си 
да ни потърсят сметка, ние трябва да отговорим защо. Мен ако ме питат защо гла-
сува за увеличение заплатата на Кмета, аз няма да мога да отговоря. С какво този 
човек е допринесъл за да му бъде тя увеличена, въпросът е на принципна органи-
зация. 

Ст. Гарчев – зам. Кмет: Няма да се увеличава заплатата на Кмета, а има про-
мяна на законовата уредба и се вкарва прослуженото време в основната заплата.  

З. Карагьозова – гл. специалист БТРЗ: Промяна на постановление 67, налага 
това. Това постановление миналата година го взеха за администрацията: основна-
та заплата плюс класа става основна заплата, фактически брутната заплата става 
основна заплата. Тази година от нова година направиха същото за Кметовете и 
зам. Кметовете. Няма никаква разлика – той е получавал и до момента това.  

Р. Скендерова – съветник: Миналият път го уточнихме, но нали брутната зап-
лата е 176и няколко.  

З. Карагьозова – гл. специалист БТРЗ: Това, което се предлага е брутната зап-
лата от първи януари тази година, а именно основна плюс клас. Той е получавал 
това и до момента. 

Р. Скендерова – съветник: В докладната от Кмета имаше едно изречение: до 
момента той е получавал 1762 и разликата от нея до тази е 45 лв. Тази разлика от 
къде идва. 

З. Карагьозова – гл. специалист БТРЗ: Идва от процента клас, няма реално 
увеличение на заплатата. 

Ст. Бучков – съветник: Когато подържах моята позиция за 40% от заплатата 
на Кмета, това беше продиктувано от законодателните промени тогава. Намалиха 
от 60 на 30 % на съветниците и за да се запази това съотношение исках и на пред-
седателя също да се намали. Сега отново законово е променен процента на запла-
щане на съветниците и аз съм запазване на съотношението. Не мога да разбера г-н 
Виларов с каква цел зададохте този въпрос. 

Б.Виларов – съветник: Доколкото си спомням г-н Бучков имаше коментар и 
за конкретни суми, че трябва да се види каква работа се върши и след това да се 
види колко да е. Сумата за която ставаше дума е нещо от рода на 500,00лв, а по 
новите изчисления сумата ще наближи близо 1300,00лв.  

Ст. Бучков – съветник: Аз Ви казах какво подържах, няма какво да се обясня-
ваме да продължим.  



 
 

 
 

Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков – председател на ОбС 
подложи предложението за заплата на Кмета да се гласува поименно. 

„за” – 11 - Л. Цеков П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козле-
ков, Ис. Шипева – Пухова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Ис. Вълов, 
Г. Герданов 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се предложението за заплатата на Кмета да се гласува поименно. 
Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков – председател на ОбС 

подложи на гласуване първото предложение, заплата на Кмета в размер 1837,00лв. 
„за” – 7 - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козле-

ков, Ис. Шипева – Пухова,  Ис. Вълов 
„против” – 2 - Б. Виларов, Ст. Драгийски 
„въздържал се” – 2 - Г. Герданов, Р. Скендерова 
Прие се Решение № 357 
На основание чл 21 ал.1 т.5 от ЗМСМА Общински съвет – Копривщица 

Реши:Определя размер на основна месечна заплата на Кмета на община Коп-
ривщица в размер на 1837,00лв. 

 
Поради приет първи вариант на решение не се пристъпи към гласуване на 

второто предложение. 
 
По трета точка от дневния ред - Доклад на КЕУР и ТСУ, относно Прог-

рама за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2014 
г. на Община Копривщица. 

 
Р. Скендерова представи докладната на КЕУР. 
Б. Виларов – съветник: Предлагам да вземем едно допълнително решение, а 

именно: На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.21 ал.1 т.8 и т.12 
от ЗМСМА, ОбС реши: Общински имоти да се предлагат за продажба, след заяве-
но инвестиционно намерение и предложение за разкриване на работни места. 

Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Не му е мястото да се вземе сега това ре-
шение, моля карайте си по дневния ред. Виждате какви тънкости има в цялата ра-
бота. 

Б. Виларов – съветник: Това е принципно решение и не пречи да си го прие-
мем.  



 
 

 
 

Р. Скендерова – съветник: Във връзка с предложението на г-н Виларов. 
Предлагам тази точка за вземане на решение за продажба, предлагам решението да 
е едно, но да разделим на две части, като в първа точка от решението извадим, та-
зи част от продажбата – имотите, които ще бъдат предоставени за продажба. Тази 
точка да е с две подточки : Подточка а – конкурс и б – търг с явна надаване, като 
тогава се гласува тази част да е поименно. Така или иначе програмата ще я гласу-
ваме, но точно този скокотлив момент да го определим сега. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Въпросът е програмата или я приемаме или 
отхвърляме. Другия въпрос е когато ОА ни предложи съответния имоти, ние оп-
ределяме и даваме ново решение за продажба на имота. Определяме условията на 
друго заседание. 

Р. Скендерова – съветник: Защо да не го определим сега? 
Ис. Шипева – съветник: В закона ясно пише ние какво и кога определяме. 

Нашите права са казани. Ние определяме кога и как ще стане за общинското иму-
щество. 

Б. Виларов – съветник: Няма никакъв проблем да вземем принципно реше-
ние, че имотите за продажба включени в програмата за продажба се предлагат при 
инвестиционно намерение и разкриване на работни места. 

Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Уважаеми г-да съветници, защо желаете с 
принципно решение да спрете внасянето на предложения за продажба на общинс-
ки имоти? Предлагаме Ви програма по чл.8 от ЗОС, Ваше е решението дали да 
приемете или измените, а тя е отворена и може още на следващото заседание да я 
промените. Защо продължаваме да плетем конци, вместо да кажем, че някои от 
Вас не са съгласни да се продават общински имоти – няма нищо лошо в това, из-
разявате си отрицателен вот. Колективно е решението, а не на отделен съветник. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Ние като предоставим тази програма на ОА, 
Кмета не може да продаде сам, нищо без последващо наше решение. Самата про-
дажба ние решаваме. Неминуемо е да определим и тръжната документация.  

Ис. Шипева – съветник:  Не е имало никога отказ на инвестиционно намере-
ние направено в ОбС. А Законът категорично е казал какви са ни правата. 

Б. Виларов – съветник: Това, което каза г-н Цеков и г-жа Шипева е точно та-
ка, но тук става дума за следното – да се изрази воля на ОбС, когато продаваме 
имоти е да се спаси Бюджет или с цел развитие и това не пречи на конкретните 
решения после. 

Ст. Гарчев – зам. Кмет: Ако Искрен има пет декара ливада, а до нея има по-
ловин декар общинско и иска да си го закупи – няма да си го закупи ли или трябва 



 
 

 
 

да открива работни места?! Гласувайте програмата ако я гласувате, няма да стоим 
до 10.00 часа. 

Р. Скендерова – съветник: Може да стоим и до 11,00 часа. 
Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Да стоим и до сутринта. Г-жо Скендерова 

какво имате против да се продадат земеделски имоти и без да се налага да се наз-
начават хора? 

Р. Скендерова – съветник: Нещо неправилно се разбираме или на някой нап-
режението му е малко повече. Никой на никой не опонира или да пречи и не сме 
се събрали в края на работния ден или седмица за да го правим това. Програмата 
така или иначе ще бъде приета. Аз ще гласувам за, въпроса е като гласувам за да 
има едно решение по което да има абсолютна прозрачност и яснота по отношение 
на продажбите. Когато някой се запознае с програмата да е наясно още от сега 
какви са правилата. Разликата от това, което каза г-н Гарчев е, че този половин де-
кар, който ще продадем на съседа на общината, разликата е, че общината може 
години наред може да взима наем от това парче, а да се продава само за инвести-
ционно намерение. Трябва да мислим как да се развиваме с малкото имоти, които 
ще продадем. Така ще мислим за бъдещето на общината. Държа да се отдели като 
първа част имотите и всеки да гласува поименно за това кой имот как ще се про-
дава за конкурс с инвестиционно намерение или търг с надаване, след което да се 
приеме като цяло програмата. 

Ис. Шипева – съветник:  За последен път взимам думата и искам да кажа, че 
ясно и красноречиво е казано кои имоти са за продаване, а как ще го продаваме е 
предмет на друга сесия, когато конкретния имот е сложен на масата и аз се при-
държам към това предложение на комисията и моля да го подложите на гласуване.  

Ис. Вълов – съветник: Санитарно – охранителната зона на Ширеней имаше 
ли я досега или няма? Там има водохващане, мисля, че такава зона трябва да има 
от сто години, да се каже ако има – какво ще учредяваме? Предлагам тази точка да 
отпадне. Да не е станало грешка? 

Б. Виларов – съветник: Доколкото си спомням на комисия стана въпрос, че 
на едното водохващане има на другото няма и не са написани имотите, защото 
още не е ясно там където няма кои имоти ще са. 

Г. Герданов – съветник: Аз заявявам, че няма да гласувам, защото ще бъда 
обвинен в конфликт на интереси. 

Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков – председател на ОбС 
подложи на гласуване предложението на КЕУР. 

„за” – 9 - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козле-



 
 

 
 

ков, Ис. Шипева – Пухова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова 
„против” – 0  
„въздържал се” – 1 – Ис. Вълов 

Прие се Решение № 358 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона 
за общинската собственост Общински съвет – Копривщица Реши: Приема 
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 
Община Копривщица през 2014 г /приложение 1/. 

Р. Скендерова – съветник: Това, което правите не е коректно, защото аз Ви 
казах още в самото начало, че ще гласувам за, но Ви обърнах внемание другото 
предложение да е преди програмата. Трябва да се види отношението на всеки съ-
ветник. 

Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков – председател на ОбС 
подложи на гласуване предложението на Б. Виларов. 

„за” – 5- Б. Виларов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Ис. Вълов, Г. Герданов 
„против” – 0  
„въздържал се” – 6 – Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, 

Г. Козлеков, Ис. Шипева – Пухова 
Предложението не се приема. 
 
По точка четири от  дневния ред - Доклад на КЕУР., относно Структура-

та и числеността  на Община Копривщица. 
 
Р. Скендерова представи докладните на комисията. 
М. Тороманова технически секретар обясни, че е допуснала техническа 

грешка и в текстовата част на едната докладна не е написано здравния работни и 
специалист ОМП. 

Б. Виларов предложи изменение на проекта за решение: Двете докладни да 
се обединят в едно решение с I – първата докладна и II – втората докладна, като 
във втората да е номерирана както следва 1. ОА – държавни дейности. 1.1. – Кмет 
и т.н. 2. – Местни дейности и т.3 – второстепенни разпределители с приложение 1 
и приложение 2.  

Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков – председател на ОбС 
подложи на гласуване предложението на комисията с направената поправка на г-н 
Б. Виларов  

„за” –10 - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козле-



 
 

 
 

ков, Ис. Вълов, Г. Герданов, Р. Скендерова, Б. Виларов, Ст. Драгийски 
„против” – 0 -  
„въздържал се” – 0 -  
Ис. Шипева отсъства в момента на гласуване от залата. 

Прие се Решение № 359  
На основание чл.21 ал.1 т.2 Общински съвет Копривщица реши: 
 
I.  Одобрява структурата на Дейност 122 „Общинска администрация” – деле-
гирана от държавата дейност, с численост 23 щатни бройки, съгласно При-
ложение № 1 към настоящото решение, в това число: 

1. Кмет      -   1 брой; 
 2. Заместник Кмет    -   1 брой; 
 3. Секретар      -   1 брой; 
 4. Държавни дейности    -  20 броя; 
II. Одобрява структурата на Община Копривщица 163 броя в едно с дофинан-
сиране с приходи от общински характер, с численост 24  щатни бройки и 
Второстепенни разпоредители 108 броя, съгласно Приложение 2 към настоя-
щето решение , както следва: 
 1. Държавни дейности:    - 31 броя 

1.1. Кмет      -   1 брой; 
 1.2. Заместник Кмет    -   1 брой; 
 1.3. Секретар     -   1 брой; 
 1.4. Общинска администрация  - 20 броя; 
 1.5. Медицинска сестра    -   1 брой; 
 1.6 ОМП      -   7 броя; 
 
2.  Местни дейности:     - 24 броя; 
  2.1 Звено „Чистота”   -    9 броя 
  2.2 Звено „ДСП”    -    9 броя 
  2.3 Звено музеи и туризъм  -    4 броя 
  2.4 Радио програмен ръководител  -   1 брой 
  2.5 Отговорник КП   -   1 брой 
 
3. Второстепенни разпоредители:   - 108 броя 
  3.1 ЦДГ „ Евлампия Векилова  -   13 броя 
  3.2 СОУ „Л. Каравелов”  -   31 броя 



 
 

 
 

  3.3 Дирекция на музеите   -    24 броя 
  3.4 ОП „Копривщица”   -   40 броя 
  
 

По пета точка - Доклад на КЕУР, относно определяне начина на полз-
ване на дървесина през 2014  г. и начални цени на сортименти  от временен 
склад и на корен по дървесни видове. 

 
Р. Скендерова докладната на комисията, както и всички материали необхо-

дими за приемане на решението. 
Р. Скендерова – съветник: Това беше по отношение на внесените материали, 

ние поработихме нашата група преди да влезнем по отношение на всички матери-
али за сесията и специално по тази докладна правим едно предложение, което е 
базирано на минималните цени и достигнатите максимални цени, също така и дос-
тигнатите пазарни цени към днешна дата и се обединихме около едно предложе-
ние, мисля, че мястото на самото предложение в основната точка три. Предлагаме 
трупи за шперплат за кубичен метър, информацията е, че са достигнатите цени на 
корен към 31.12. – 128,00лв., предлагаме да са 122,00; трупи над 50 см, съответно 
виждаме 68,00 предлагаме да бъдат – 65,00лв; трупи от 30-49 см – 60,00лв; трупи 
от 18-29см – 53,00лв; технологична дървесина – 30,00лв; ОЗМ – 32,00лв; дърва за 
огрев – 22,00лв; 

Ст. Бучков – съветник: Не разбрах само, кои предлагате това нещо? 
Р. Скендерова – съветник: Нашата група правим това предложение. 
Ст. Бучков – съветник: Групата на ГЕРБ. Искам да чуя мнението на ръково-

дителя на ОП и даде мнение за така предложените от тях цени. 
Св. Петров – Директор ОП: На комисията казах, че няма да се ангажирам с 

цени, това, което мога да кажа е, че ако бъдат така приети настояваме да се приеме 
корекция на Бюджета на ОП. За нас не е ясен критерия, за което е направено, така 
да разбираме, че това е стагнацията. Мога да кажа това, което сме написали в на-
шите цени ще си правим отгледните сечи. Разбирам желанието да се помага на 
местните фирми и там е по-качествен материала. Написал съм тази цена от ДГС в 
нея влизат и издънкови, които са по некачествени. Не чух, какво е предложението 
за промяна на Решение 296 и още един аргумент, трябва да се има предвид, че при 
нас ОП работния процес е непрекъснат и затова така го направихме към 01.01 и 
към 31.12, когато основно е рязано във възобновителни сечи. Към момента мога да 
кажа, че продаваме към тези цени със завишение 2.00 лв. По – конкретно мога да 



 
 

 
 

кажа когато се проведат търговете. Бих помолил вносителя да каже какви са му 
аргументите. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Случайно ли са премахнати 1000 кубика за 
местно население. 

Св. Петров – Директор ОП: Тук за населението е предложен само един от-
дел. Към момента тук тези отдели, които предлагаме покриват на деветдесет и ня-
колко процента за местни фирми и ОП, изчакваме да ни бъдат одобрени там които 
са за санитарни сечи. Това ще стане около юни месец, но може и да се случи и по-
рано тъй като по наше искане ще се направи една проверка по инвентаризацията и 
ако се нанесат промените ще станат нещата по-рано. В точка разни сега сме внес-
ли и ще разгледате за отдел 66 е, договорихме се с „Екообщност” те ще дадат 50 
човека доброволци и ще се залеси целия отдел с бук и явор. Това го казвам от 
гледна точка на това , тъй като отново трябва да го проходим този път до 
РИОКОЗ. 

Б. Виларов – съветник: В т.2 да отпадне „да”, става „са както следва:”, в т.3 
където е „да са”, става „са”, в т.4 отпада да и става „се извършват по реда на”, т.5 
отпада „да бъдат”, става „са определените”…, т.6 след 9116 „да” отпада и става 
„се извършват”; т.7 след 9116 отпада „да” и става „се извършват”, точка с на т.7 
била: „начални за подотдели  9041 „а, г“, 9054 „б, и“, 9055 „в, г, д“, 9081 „к, л“, 
9042 „и, п, ф ц“   цени както следва»; става: «Начални цени  за подотдели  9041 „а, 
г“, 9054 „б, и“, 9055 „в, г, д“, 9081 „к, л“, 9042 „и, п, ф ц“    са както следва:»; т.д 
отпада «да бъдат» и става «са цените». 

Ст. Бучков – съветник: Искам да попитам г-жа Скендерова, с какъв анализ 
достигнахте до цените които предложихте? Как стигнахте до това намаление? 

Р. Скендерова – съветник: Това което направихме за да достигнем до това 
предложение, използвахме механизъм за определяне на цена една усреднена цена, 
като се базирахме на най- ниска цена, достигнатата най- висока и продажната цена 
към момента по сортименти. Както каза господин директора на предприятието 
има стагнация на пазара, трудно се работи. Разгледали сме практика на колеги, 
разгледали сме сайтове и това е нашето предложение. 

Ис. Шипева – съветник:  Не знам дали предприятието може да каже каква ко-
рекция ще се наложи да се прави на Бюджет 2014год. 

Б. Виларов – съветник: Като се прави корекция да се има предвид, че не мал-
ка част има гласувано вече решение една не малка част да се продава на такса от 
корен. 



 
 

 
 

Р. Йовков – гражданин: Искам да внеса малко разяснение, аз мисля, че ако 
вземем и сметнем детайлно нещата може да се наложи бюджета да се увеличи, а 
не да се намали и ще ви обясня защо. Ако вземете целия план, който трябва да се 
добива по сортименти и умножите по цените, които изчете г-жа Скендерова, при-
ходната част ще е доста по-голяма, ако не се намесват други фактори. В този ред 
намисли ще направя един кратък анализ на цените за да няма заблуда, че има пре-
ференциални цени за фирмите. Ако вземете цена от корен 122 лв от корен и доба-
вите цената за добив и в графа номер пет, предложена от директора възлиза 140 
лв., ако вземете втора точка се получава същото, като по същия начин стигнете до 
доло, където ще направя най-важния коментар – практически частните фирми сме 
лишени от възможността да продаваме дърва на територията на града, поради то-
ва, че ако вземем ново предложената цена от 22,00 и умножим по 0,5, получаваме 
11.00 лева и добавим 18.00 лв – добив и ще получите 29.00 лв – това е повече от 
колкото общината продава дървата и ние практически на вътрешния пазар не мо-
жем да продаваме. 

Св. Петров – Директор ОП: Това е социалната политика на общината. 
Р. Йовков – гражданин: Това не го казвам с упрек. Нормално е и правилно. 

Цените към 31.01.2014год. кореспондират с началните цени от склад, като искам 
да подчертая нещо много важно – няма гаранция, че ще ги продадете, Вие ще по-
искате да ги продадете, но няма гаранция че ще ги продадете. Тук има едни гаран-
тирани пари, които ние ще ги платим предварително, в този ред на мисли даже 
мисля, че има позиции които са високи. Ще кажа веднага коя – позицията в графа 
номер 5, новата продажна цена за трупи от 30 до 50 см, като се сложи цената за 
добив, става малко по висока. В този ред на мисли предлагам на директора и сче-
товодителката, частта на дървесината, която е до една трета, ако се фиксират тези 
цени, че във случая няма да има реално намаление на Бюджета, защото те са пла-
тими предварително. 

Ис. Шипева – съветник: Искам да попитам, при положение, че това са тръжни 
цени и не се яват на първи търг, на втори търг и цените спадат. 

Св. Петров – Директор ОП: Не спадат, а се внасят нови цени тук. 
Ис. Шипева – съветник:  Това е губене на време и нереализиране на прихода. 
Св. Петров – Директор ОП: Въведена е практика за авансово взимане на пари, 

не мисля, че това е най- правилно. В практиката има случай на неизлизане на дър-
весина и връщане на пари, после нарушава се отчетността ако има преходен обект. 
От сега го казвам, че ние няма да искаме пари напред. Трябва много добре да се 
има предвид, че частните фирми са малко по гъвкави в момента в който наблюда-



 
 

 
 

ват пазара, кога е най-добре да се отсече, докато на ОП трябва да има ритмична 
работа. Казах Ви, че няма да наемаме фирми подизпълнители. Нашата цел е да се 
осигури постоянна заетост. Днес също продадохме с два лева отгоре. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Давам десет минути почивка за да се изчисли 
каква евентуално ще е корекцията на Бюджет 2014. 

Св. Петров – Директор ОП: Според нас корекцията ще е 15-17 000,00лв, спо-
ред нас, според г-н Йовков няма да има корекция, дай боже да е така.  

Ис. Вълов – съветник: Още отпреди аз казах, че Бюджета на ОП не е напра-
вен както трябва, това е моето виждане и затова не мисля, че ще има някакъв дис-
баланс. Ако си намалят малко разходите и няма да има проблем. На фона на соци-
алната политика не трябва да изключваме и местните фирми, защото и те са граж-
дани на Копривщица. Да вземем да им дерем кожите само на тях.  

Св. Петров – Директор ОП: Трябва да кажа нашите цени за добив са много 
прилични. Ние не търси печалба от дейността дърводобив, затова тук няма законо 
установената 10% печалба. Мисля, че са ни много прилични цените. Изтънили сме 
ги до възможния минимум – това е Ваше решение, както за процента така и за це-
ните, ние сме едни изпълнители.  

Б. Виларов – съветник: Имам реплика към г-н Вълов, той каза, че ОП не си е 
направило бюджета както трябва бюджета, напротив много добре са си го напра-
вили. Навсякъде така се прави бюджета, завишава се с 20-30 % и ако мине.  

Св. Петров – Директор ОП: Ще помоля да бъдем рационални, емоциите да 
ги оставим. 

Ст. Бучков – съветник: Когато гласувахме, структурно 30% за фирмите, Вие 
изразихте мнение, че сте запознати с цените и сте съгласни да участвате в търго-
вете за дървесина. Сега след предложението на групата от ГЕРБ за намалението на 
цените… 

Р. Скендерова – съветник: Може ли да те поправя – и не само, и група съ-
мишленици. 

Ст. Бучков – съветник: Добре, но Вие го внасяте официално в ОбС от група-
та на ГЕРБ. 

Р. Скендерова – съветник: Да, но имаме хора, които не са от ГЕРБ. 
Ст. Бучков – съветник: На какво се дължи толкова бързо тази реакция, спо-

ред мен положението на пазара е същата като преди, защото 17 000 ще влезнат по 
малко в общината от това. 

Р. Йовков – гражданин: Държа Вие лично да се обадите в Кастаново – Дуб-
роновница да Ви купят дърва на цена 76.00лв, същото направете и в Скравена. То-



 
 

 
 

ва, което си говорехме януари месец и това, което е в момента ще Ви помоля да 
гледате графите и да кажете къде е намалението на цените. По първа графа т.4 по 
новото предложение 122 и добавите 28 лв добив, като добивите на 65,00лв 25,00 
ще получите цена 90.00лв, която Вие на 31.01. сте одобрили и Ви казвам, че това е 
нормална цена и така до долу, като Ви казвам, че в дървата има увеличение, а не 
намаление, същото е за т.3. Тази сума той подозира, той беше обективен като каза, 
че Вие като отсечете и стои на рампата ще стане ОЗМ, а не труп, а при нас го пла-
щаме и няма значение дали ще стои на рампа или не. Най-голямото перо във ва-
шия бюджет са дървата, при Вас това е цена 28.00, в този ред на мисли по-добре е 
Вие с едрата дървесина да не се занимавате. Вие трябва да подсигурявате дървата 
за огрев, защото техния пазар Ви е абсолютно гарантиран, а и ние на този пазар не 
можем да пробием. Пазара за един месец се срина с 8.00лв на тон, в момента е 
75,00лв., а декември давах 83,00лв. и не ги искат. Не сме седнали тук да се надлъг-
ваме. Тук не става въпрос за ощетяване на общината и за социална политика към 
фирмите.  

Ив. Кривиралчев – съветник: Тази достигната цена на корен ще е начална 
цена за участие на търг? 

Св. Петров – Директор ОП: Има отделни категории, които ги продаваме с 
два лева нагоре. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Има две предложения на Кмета и на група-
та… 

Р. Скендерова – съветник: Има само едно предложение на комисията с отво-
рен абзац за коментар. 

Ст. Бучков – съветник: И стигнахме до две предложения, това което е от ОП 
и това от група съветници. 

Р. Скендерова – съветник: Незнам дали можем да коментираме предложение 
на ОП?! 

Ст. Бучков – съветник: Щом е внесена докладна. 
Р. Скендерова – съветник: Това е информация, която да служи като база за 

обсъждане, а има само едно предложение.  
П. Тороманова – съветник: Като слушам г-н Йовков, разбирам нещата, че са 

добре, като слушам г-н Петров разбирам, че цените са изтънени до минимум, сега 
какво ще направим, аз за мен си не съм наясно. Може би ще ни трябва още време. 
Аз не съм много наясно.  

Р. Йовков – гражданин: Това е факт, цените, които са посочени от ОП за це-
ни на добив са абсолютно оптимални.  



 
 

 
 

Ис. Вълов – съветник: Аз не говорех за разходите за добив, а за разходите 
като цяло. 

Р. Йовков – гражданин: Тези цени, които са 22.00 лева не променят продаж-
ната цена, те имат луфт, който могат да го обират. Те не работят с печалба. Пета 
графа която предлагат и четвърта глава като се добави разхода за добив няма про-
мяна на цената, от там и на бюджета, тъй като те за тези кубици нямат разходи за 
добив и имат една гарантирана продажност на асортиментите. Пример има 100 
кубика, които като стоят на склад трябва да се преокачествят, ако аз ги бях купил 
щях аз да си ги бия в главата. Пазарът на дървата е динамичен, той не е толкова 
твърд, паднало е търсенето и в Турция и в Гърция. Тази година е втората по-лоша 
зима от миналата, аз не очаквах такава зима и съм заскладил много дърва. 

Ст. Бучков – съветник: Понеже аз на икономическа комисия не съм присъст-
вал и си мислех, че е внесена докладна на комисията, а това е справка, а само е 
предложението на групата, съм съгласен с г-н Йовков в частта за строителната 
дървесина, затова и аз имам едно предложение за цени. Аз така имам информация 
и обосновка за това предлагам следните цени: са трупи шперплат 122,00 трупи над 
50 см– 65,00лв; трупи от 30-49 см – 60,00лв; трупи от 18-29см – 57,00лв; техноло-
гична дървесина – 30,00лв; ОЗМ – 35,00лв; дърва за огрев – 30,00лв. 

Р. Йовков – гражданин: Станимире, съгласен ли си, че като започнеш от 
15,00 лева към нея трябва да добавиш 18,00 добив и минимум 10,00 лв подвоз, 
колко ства? В момента ние няма на кой да продаваме освен на заводите за дърва. 

Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Господин Йовков така трябва да бъде.  
Р. Йовков – гражданин: Господин Карагьозов аз много неща знам как трябва 

да бъде, но те на са така. Това, което го правим ако е за ината да го направим, оба-
че пазара не ни пита нас. 

Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Да, но и предприятието е на пазара както и 
Вие и не може то да не конкурентноспособно със собствеността на общината със 
фирмите. 

Р. Йовков – гражданин: Да, но ако то продава дърва на 48,00 лева, аз ще се 
съглася със Вас, а то ни кара да продаваме на 28.00. 

Св. Петров – Директор ОП: Това е социалната политика. 
Р. Йовков – гражданин: То не е социална … 
Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Това не е вярно. За хората 28,00 без ДДС, 

33,60 с ДДС и подвоза 11.00 лв и става на хората 46,00лева дървата. Недейте ни 
таковайте сега, нали си говорим честно. 



 
 

 
 

Р. Йовков – гражданин: Ако говорим за дървата в гората нашите са с един 
лев по-скъпи. 

Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Да, а трябва да са повече от един лев по-
скъпи за да може нашите дърва да ги продаваме – това е. собствеността на гората е 
на общината.  

Р. Йовков – гражданин: Това е факт. Вие правите една цена на инат… 
Св. Петров – Директор ОП: Имайте предвид, че тези продажни цени са в 

пространствени, а в най-дясната са плътни. Два пространствени са един плътен. 
Р. Йовков – гражданин: Това тук е да правим на инат. 
Св. Петров – Директор ОП: Колкото и да е при това голяма предлагане на 

иглолистната дървесина, но тяхната дървесина е в пъти по - добра от нашта и за-
това никой не купува от нашта. Това трябва да се има предвид. Не бива да се мис-
ли, че едрата дървесина е панецея.  

Ив. Кривиралчев – съветник: Колко отдела са за местните фирми? 
Св. Петров – Директор ОП: Пет отдела, базирано е на техните заявки, като 

един е иглолистна. Преобладават дървесина от възобновителни сечи над 120 годи-
ни, и един пробирка над 90 години. Съобразили сме с желанието им. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Възможно ли е тези отдели да не отидат всич-
ки на търг едновременно, а само два отдела с тези цени, а май или юни да са оста-
налите с тогавашните цени. 

Св. Петров – Директор ОП: Всичко е възможно както го решите. 
Б. Виларов – съветник: Господин Кривирачев е прав, но да обърна внимание, 

че цените може да се променят в две посоки. 
Р. Йовков – гражданин: Аз нямам нищо против, нека да ми се пуснат два от-

дела да работят, другите да останат. Ето казвам Ви с кои предприятия работя. 
Св. Петров – Директор ОП: Нека да не говорим в свършен факт и да не се 

приема това за нещо предрешено има още една фирма. 
Р. Скендерова представи проекта за решение, с направеното предложение от 

нея относно точка три и редакционните бележки на г-н Виларов. 
Ст. Бучков – съветник: Аз имах предложение. 
Р. Скендерова – съветник: Тъй като вашето предложение се различава в три 

позиции, ще се подложи то за гласуване отделно. 
Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Процедурно предложение цялата докладна 

я приемате като цяло, а всяко предложение за цената да е отделно гласуване. 



 
 

 
 

Р. Скендерова – съветник: Господин председател има представено предло-
жение, не сте дали думата за процедурно предложение, тогава подложете на гла-
суване направеното предложение. 

Св. Петров – Директор ОП: Нека докладната е отделна, ако се наложи да се 
върне да не спира работата на ОП. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Подлагам на гласуване, така изчетеното 
предложение от комисията, допълнено с направеното предложение 1, представено 
то Р. Скендерова и корекцията от г-н Виларов. 

 „за” – 5 - Ис. Вълов, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Г. Герданов, Р. Скендерова 
„против” – 1 - Ст. Бучков  
„въздържал се” – 5 - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, 

Ис. Шипева – Пухова  
Предложението не се приема. 
Р. Скендерова – съветник: Говорехме за коректност и говорехме как сме съг-

ласни и в един момент резултата го видяхме.  
Г. Герданов – съветник: Понеже няколко пъти споменахте групата, групата, 

групата, сега става ясно, че окончателно и безвъзвратно се обединихте срещу гру-
пата. Става въпрос за едни хора за които защитават една голяма група. Така, че 
господин Бучков каквото и да правите и говорите ние ще се борим да намаляваме 
безработицата и хората с които работим да има как да работят. Ще се борим да 
прокарваме идеи да намаляваме безработицата, каквито методи и лостове да из-
ползвате вие.  

Р. Йовков – гражданин: Това което правите ще прелее чашата, не го разби-
райте като заплаха, а като информация. Тия където ви ги доведох 20 души ще Ви 
ги доведа 200. Аз няма да заведа един работник да Ви добиват дърва, които да ми 
стоят в склада. На Вас не Ви пука, защото Вие парите от горското си ги взимате. 
Моите хора трябва да си изкарат парите за да си ги получат. Аз три месеца им 
плащам от моя джоб, защото и джоба има дъно. Ще Ви ги доведа тук вие да им 
обясните защо не работят и този инат който го правите, защото каквото и да гово-
ри г-жа Шипева за обединение и за градивни работи и на г-н Цеков му казвам, че 
тази група е факт за инат против мен, но този инат не е против мен, а против 
гражданите на града. Не ги пускайте търговете няма смисъл не се натоварвайте. 
Аз специално няма да играя. Това е меко казано инат и безочие, да Ви се обяснява 
с цифри и да ви се доказва и да няма една цифра оборена и Вие да правите на инат, 
който е заради мен този инат, а хората ще пострадат, защото аз ще ги освободя и 
ще им кажа идете при групата тя да Ви даде работа. Моя хляб е сигурен, Вие моя 



 
 

 
 

хляб няма да го вземете, на хората ще го вземете. 
Г. Герданов – съветник: Аз ще напусна заседанието. Оставаме Ви да не Ви 

пречим да работите за продължаване съсипване на града г-жо Шипева.  
Р. Скендерова – съветник: Искам да Ви кажа, че ние затова сме  група и въп-

реки различията, които имаме между нас ще останем група до края. Подозирате 
контекста в думите. Аз лично работя за кауза и когато кажа да, работя за това до 
край, затова ще останем група. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Вие като станахте не казахте ли нашта група? 
Р. Скендерова – съветник: Няма да коментирам обръщението, казвам хората 

които се готвихме за сесията, подчертавам дебело по всички точки от дневния ред, 
има запис, много моля да прослушате. 

Заседанието напуснаха Г. Герданов, Р. Скендерова и Ис. Вълов. 
П. Тороманова – съветник: Това 30.00 лв. за дървата не е ли високо? 
Ст. Бучков – съветник: Направих предложение, направиха ме, че съм най-

големия враг на града. В тази община трябва да влизат приходи и аз съм се обос-
новал както и те гледали интернет и т.н. 

Ст. Бучков – съветник представи отново своето предложение.  
Г. Козлеков – съветник: Дървата са високо. Да направим дървата да се нама-

лят. 
Ст. Бучков – съветник: Това е на корен за фирмите и е за плътен кубик. 
П. Тороманова – съветник: За фирмите не е ли високо? 
Св. Петров – Директор ОП: Факт е, че в държавното горско вървят. Плътно – 

пространствено е две към него. Всичките цени са без ДДС. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Тук не може ли нещо да мислим? 
Св. Петров – Директор ОП: Вие решавате. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Ние решаваме, но Вие трябва да ни консул-

тирате, ние защитаваме интересите на ОП, трябва да се обосновете все пак. 
Св. Петров – Директор ОП: Така или иначе, ще има намерение. 
Ст. Бучков – съветник: Аз направих предложение, те направиха предложение 

и се обосновах. Вие защо не направихте някакво предложение. 
Ис. Шипева – съветник: Не трябваше да правиш никакво предложение и да се 

приемат техните цени и всички да са доволни. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Колеги достатъчно дискусии правихме по то-

зи въпрос. 
Ст. Бучков – съветник: Моите цени са съобразени със ситуацията, аз нямам 

качества на учител да изнасям лекции, защо така, а и те не изнесоха такава за това 



 
 

 
 

как са решили техните цени. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Който е съгласен с цените предложение от г-

н Бучков и цялата докладна с поправките от г-н Виларов моля да гласува. 
„за” – 6- Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, 

Ис. Шипева – Пухова 
„против” – 0  
„въздържал се” – 2 –Б. Виларов, Ст. Драгийски 
Прие се решение № 360 
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 ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти  Общински съвет Копривщица ре-
ши: 
 

1. Ползването на дървесина от подотдели 9016 „н“, 9040 „ж“, 9044 „в“  и 
9080 „и“ да се извърши по реда на чл.112, ал.1, т.1 и чл.115, ал.1, т.1 от 
Закона за горите, във връзка с чл.5, ал.1 , т.1 от НАРЕДБАТА за усло-
вията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските терито-
рии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти – чрез продажба на стояща дървесина на 
корен. 
 

2. Началните цени за подотдел 9016 „н“ са както следва: 
 
 

категория / сортимент мярка ед. цена лв./плътен м3  
1. ЕСД  бб 

Трупи за бичене над 30 см м3 60,00 
Трупи за бичене 18-29 см м3 53,00 

2. ССД   
Трупи за бичене м3 30,00 

3. ДСД   
Ритловици м3 15,00 

4.  Технологична дървесина м3 10,00 
5. Дърва   

ОЗМ м3 30,00 
Дърва за огрев м3 10,00 

 
3. Началните цени за подотдели 9040 „ж“, 9044 „в“  и 9080 „и“ са: 

 
категория / сортимент мярка ед. цена лв./плътен м3  



 
 

 
 

Трупи за бичене шперплат м3 122,00 
Трупи за бичене над 50 см м3 65,00 
Трупи за бичене от 30 – 49 см м3 60,00 
Трупи за бичене от 18 – 29 см м3 57,00 
 Технологична дървесина м3 30,00 
ОЗМ м3 35,00 
Дърва за огрев м3 30,00 

 
4. Ползването на дървесина от подотдел 9042 „ч“  се извършват по реда на 

чл.111, ал.2, т.2 от Закона за горите, чрез продажба на стояща дървесина 
на корен – местно население. 
 

5. Началните цени за подотдел 9042 „ч“  са определените съгласно Наред-
ба 2: 
 

6. Ползването на дървесина от подотдели 9016 „о“, 9041 „а, г“, 9054 „б, и“, 
9055 „в, г, д“, 9081 „к, л“, 9042 „и, п, ф ц“, 9116 „д“,  се извършват по ре-
да на чл.112, ал.1, т.2 от Закона за горите, във връзка с чл.5, ал.1 , т.2 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 – чрез добив и про-
дажба на добитата дървесина от общинско предприятие „Копривщица“. 
 

7. Продажбата на дървесината от подотдели 9016 „о“, 9041 „а, г“, 9054 „б, 
и“, 9055 „в, г, д“, 9081 „к, л“, 9042 „и, п, ф ц“, 9116 „д“ се извършват 
както следва: 

a.  50% чрез продажба по цаноразпис 
b.  50% чрез продажба на търг 
c. Начални цени  за подотдели  9041 „а, г“, 9054 „б, и“, 9055 „в, г, д“, 

9081 „к, л“, 9042 „и, п, ф ц“    са както следва: 
 

сортимент 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 дървесина пл.м3 бк 50,00 см 45,00 
ОЗМ пл.м3 бк 50,00 см 50,00 



 
 

 
 

Дърва за горене пр.м3 бк 28,00 см 20,00 
 

d. продажни цени за подотдели 9016 „о“ и 9116 „д“ са цените опреде-
лени с Решение № 296 / 12.09.2013 г. на ОбС Копривщица. 

 
8. При добив  на дървесина, от редовни (несанитарни) сечи, от дървесен 

вид бял бор, цената да бъде с 5 /пет/ лв. на плътен м3 по-ниска от дос-
тигнатата цена за дървесина от дървесен вид смърч.  
 

9. Всички цени се отнасят  за дървесина на временен склад, без ДДС. 
По второто предложение на комисията: 
Л. Цеков представи проекта от КЕУР. 
Б. Виларов – съветник: Да се запише според решение № 360 т.3. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Който е съгласен с докладната от комисията 

и така направеното допълнение, моля да гласува. 
„за” – 8- Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, 

Ис. Шипева – Пухова, Б. Виларов, Ст. Драгийски 
„против” – 0  
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 361 
На основание чл.21, ал.1 т.23 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 ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти  Общински съвет Копривщица ре-
ши: 
Изменя Решение № 353/ 31.01.2014год в частта II.  Т.2. 
Било:  
Т.2 – Началните тръжни цени да са достигнатите цени за добив от корен през 
изминалата година. 
Става: 
Т.2 – Началните тръжни цени да са според Решение № 360 т.3 от 
28.02.2014год. 

По точка шест от дневния ред - Отпускане на средства на НЧ 
„Х.Н.Дончев Палавеев”. 

З. Карагьозов – гл. Специалист БТРЗ: Незнам дали има смисъл да го гласува-
те има приет КК. То ще стане сложно и при Вас, може ли за всеки отделен случай 
да взимате решение. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Имате към допълнителните материали писмо 
от Областния управител, относно приемане на решения касаещи средства, задъл-



 
 

 
 

жително да има комплектуване с финансова обосновка и да се конкретизира от 
кой парагараф ще се отпускат същите. /изчита писмото от Областния управител/. 
Ако се вземе решение трябва да е комплектовано. 

Ис. Шипева – съветник: По същата логика трябва и за трети март. Ако вече 
има сесия след 17,00 часа аз отсъствам. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Предлагам да отпадне за разглеждане, който 
е съгласен да гласува. 

„за” – 7- Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, 
Ис. Шипева – Пухова,  Ст. Драгийски 

„против” – 1 -  Б. Виларов 
„въздържал се” – 0  
Б. Виларов – съветник: Аз съм против, защото в нашата администрация има 

дълготрайно наложила се порочна практика да не се изплащат средства от КК. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Тъй като колегите напуснаха по точка 8, 9 и 

12.1 бих искал всички да бъдат тук, който е съгласен моля да гласува. 
„за” – 8- Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, 

Ис. Шипева – Пухова, Б. Виларов, Ст. Драгийски 
„против” – 0  
„въздържал се” – 0  
Прие се предложението т.8 и т.9 и т.12.1 отпадат за гледане в днешната се-

сия. 
По точка шест от дневния ред - Приемане текст на обръщение на ОбС 

към МК. 
Б. Виларов – съветник представи текста на обръщение. 
Поради непостъпили други предложения Л. Цеков постави проекта за реше-

ние от комисията на гласуване. 
„за” – 8- Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, 

Ис. Шипева – Пухова, Б. Виларов, Ст. Драгийски 
„против” – 0  
„въздържал се” – 0  
Прие се Решение №362 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и мес-

тната администрация Общински съвет Копривщица реши: Приема Обръще-
ние до Министерство на Културата /Приложение 1/  

Ис. Шипева напусна заседанието. 
По точка седем - Питания. 
Б. Виларов – съветник: Кои са изтеклите договори за общинските  имоти, 

предоставени под наем за търговски обекти? Да се внесе справка до къде е стигна-



 
 

 
 

ло с изпълнението на проектите по които има сключени договори? Да се внесе до-
кументацията за ремонта на Д. Дебелянов. 

 
По точка осем - Отговор на питания. 
Ст. Гарчев представи отговор на питания от предишна сесия. 
Ст. Бучков – съветник: Аз имах предвид целия булевард не само за Стоич-

ков. 
Б. Виларов – съветник: Този проект за тюрзиса е от времето на г-н Цеков, 

наясно ли сте, че там са включени частни имоти? Какъв е този проект избери да 
спортуваш? 

Ст. Гарчев обясни, че е за спортна площадка в училището. 
Б. Виларов – съветник: Във връзка с тази информация, имаше публикация от 

общински служител, че са спряни проектите, защото областният управител ги е 
бил спрял – какво е мнението на ОА? 

Ст. Гарчев – зам. Кмет: Не са одобрени проекти на Копривщица, Челопеч и 
Мирково, според нас е по партийна линия. Лично мнение е не знам дали съм прав 
е защото прехвърчаха искри с областна управа при заповедта за насилствено из-
земване на имота – Кесяков пансион. Според постановлението има много финан-
сирани проекти, които според него нямат право. Докато наште проекти отговарят 
не могат да се финансират по други програми. 

Б. Виларов – съветник: В грешка сте. 
Ст. Гарчев – зам. Кмет: Като знаеш кажи, какво се правиш на интересен. 
Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Да каже като знае нали работим за Коп-

ривщица. 
Б. Виларов – съветник: Сега сме края на февруари не ми е ясно колко месеца 

са необходими за публично обсъждане за ОУП? 
 
По точка девет – Разни 
Л. Цеков представи писмото от Кмета, относно времето за заседанията на 

ОбС. 
Л. Цеков подаде сигнал за опасна шахта по Доганска улица. 

Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков – председател на ОбС  закри за-
седанието. 
 
Край: 21:15 часа. 
 
Протоколист: ………п…                  Председател на ОбС: ………п……… 
    
              /М. Тороманова/                                                  /Л. Цеков/ 
        


