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П Р О Т О К О Л    № 40 

 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:            Община Копривщица  
ДАТА:                                                11.04.2014 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                 14:00 h - 17:40 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                   Мария Хр. Тороманова 

 
Днес 11.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет - град Коп-

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

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

Отсъстват: Ст. Бучков 
Ив. Кривиралчев – закъснял. 
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” – 7  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Г. Козлеков, Ис. Шипева – Пухова, Ст. 

Драгийски, Г. Герданов, Б. Виларов 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Р. Скендерова не гласува 
Ив. Кривиралчев – закъснял 
Ис. Вълов отсъства от залата 
Прие се следния дневен ред: 

1. Доклад КЕУР, относно промяна на Наредба №2. 
2. Доклад ТСУ, относно Задание ОУП – Копривщица. 
3. Питания 
4. Отговор на питания 
5. Разни 

 
По т.1 Доклад КЕУР, относно промяна на Наредба №2. 

Ис. Вълов представи проекта за Наредба №2. 
Б. Виларов – съветник: До колкото си спомням се коментираше какво и как се 
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отдава? Трябва да се даде справка какво се отдава и дали се отдават малки части 
от големи имоти? 

Г. Герданов – съветник: Има ли имоти, които са дадени на един човек и той 
ги е преотстъпил на други? 

В. Новакова – счетоводител ОП: Да г-н Виларов има един имот отдаден на 
части на няколко човека, относно въпросът на г-н Герданов ние отдаваме имота и 
не може да знаем дали друг го ползва. 

Б. Виларов – съветник: Ние сме коментирали ние не даваме имоти за субси-
дии, а за да се отглеждат животни. Има застъпваници, защото в един имот се пус-
кат по няколко земеделски производители. 

П. Тораманова – съветник: Имаше само предложение да се отдава цял физи-
чески блок на едно лице, но не се прие. 

Ис. Шипева – съветник:  Господин Карагьозов искам да ми бъдете в полза по 
т.в, относно останалата мера да се отдава под търг, да допишем, че е по реда на 
коя глава от НРПУРОИ, второ да има една точка, че за участие се допускат само 
изрядни платци към община Копривщица. Тук много добре прочетох обявата на 
община Антон, много грамотно и много пълно е застъпен този отдел за търга, за-
това ми се иска да допълним някои неща,т.е търга да бъде изпълнен по кой ред 
питам, и да има това за изрядните платци. Струва ми се, че изобщо не погледнах-
ме раздел за управлението на земи от ОПФ. Не знам тогава защо не го погледнах-
ме. Смятам, че ще има противоречие между двете наредби.  

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Ние сме толкова грамотни, 
там по-грамотните от Антон да дават предложение и го напишете. Когато го об-
съждахме този въпрос аз бях седнал и го обсъждахме, Вие тук и си мълчехте, сега 
и аз така ще направя. 

Б. Виларов – съветник: Има ли критерий за предоставянето на тези имоти и 
ако има такива да ни бъдат предоставени тук, извън тези гледани от ОбС? Така 
разбрах от граждани. 

Ис. Шипева – съветник: Нали има комисия и те са си направили критерии и 
ни ги предоставиха. Хем искате нещо да гласуваме, хем се заяждате, продължа-
вайте в този дух. 

Ив. Лесков – гражданин: Лично мое мнение е, че търга и конкурса трябва да е 
по наредба и по закон, а не в тази наредба. ОбС трябва да е модел на поведение, 
така както звучи ми се струва, че се заобикаля ЗСПЗЗ и второ създава се една не 
добра конкурентна среда. Давайки право на земеделски стопани, които нямат жи-
вотни е подаване на една ръка и отваряне на ножицата за инвестиции, не разбирам 
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обаче ограничението от Вас от 200000,00лв за инвестиционни намерения за мен 
затваря ножицата и създава условия да се ползва само едър бизнес. реконструкция 
за 50000,00лв е голяма инвестиция. Най-изненадващо е това, че ОП е длъжно да 
прекрати договора, направете го може да прекрати договора. Има лицензионни 
режими и т.н. При условията за това колко декара се полагат на животно, да се 
пише максимум брой животни.  

Д. Ватахов – гражданин: Аз не мога да платя 1000 дка и да ползвам 100дка, 
защото другите са залесени. 

Р. Йовков – гражданин: Отиваш носиш се вулчер и дробилка. В границите на 
поземления имот си длъжен и режима на чистене го правиш ти. Не трябва да на-
пускаш твоята граница  и чистиш. 

Д. Ватахов – гражданин: Тогава ги наемам, но това са хиляди кубици. 
В. Новакова – счетоводител ОП: Техническа грешка – срок да е 30.04. 
П. Азманова – гл. специалист ЧР: Където пише 2 дка да е се сложи наклонена 

черта на брой животно да е.  
П. Тороманова – съветник: Да обобщя значи предлагам да се направят след-

ните корекции: да се промени да стане „може да се прекрати” да се направи ко-
рекция да е максимум ….дка за брой животно и срок да е 30.04. Предлагам да ня-
ма размер на границата. 

Б. Виларов – съветник: Беше поставен въпросът да отпадне ли прага от 
200000,00 да отпадне ли изобщо или да се промени. 

Р. Йовков – гражданин: На комисията Ст. Бучков го предложи за да е истинс-
ко предложението. 

Б. Виларов – съветник: Тук от местните хора колко хора могат да го направят 
за тези пари. 

Ис. Шипева – съветник: Ние не изменяме общия ред, само се допълва. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Време е да се правят по-сериозни обекти и това 

е идеята те да се стимулират. 
Ис. Шипева – съветник: Да се допълни, че търга ще е по наредбата по чл.8. и 

да не се допускат неизрядни платци. 
Ив. Лесков – съветник: В началото на този мандат Вие приехте решение, че 

не се обслужва административно и то не е отменяно. 
След продължилите разисквания се пристъпи към гласуване към предложе-

нието на комисията с направените предложения за промяна. 
 „за” – 9  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Г. Козлеков, Ис. Шипева – Пухова, Ст. 

Драгийски, Г. Герданов, Б. Виларов, Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев 
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„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Р. Скендерова не гласува.  
Прие се Решение № 372 

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.6, 
буква ”к”, чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ. Общински съвет Копривщица реши: 

 
Променя Наредба №2 на ОбС Копривщица както следва: 
БИЛО: 
т.1.7 /Изменен с Решение 345/2014/Годишен наем за ползване на декар 
общинска земеделска земя както следва: 
/А/ Мери и пасища от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално пол-
зване на земеделски стопани и/или техни сдружения, отглеждащи пасищни 
животни на територията на Община Копривщица, на база регистрирано жи-
вотно в регистриран животновъден обект на територията на община Коп-
ривщица, съгласно Списък – утвърден от ОбС ежегодно. Наемна цена съг-
ласно §2г, ал.1 от ДР на ЗСПЗЗ и съгласно т.ІІ т.3 от Тарифата за базисните 
наемни цени на земеделски земи от ОПФ в размер на 4,00 лв./дка, която се 
заплаща от ползвателите преди получаване на договора.Определя срок за 
общо ползване на пасища и мери до 5 \пет\ години. Като се разпределят както 
следва : 

  - за овце и кози се полага 2 декар 
 - за едър рогат добитък и коне 15 декара 

 
/Б/  Мери и пасища от Общински поземлен фонд за общо и инди-

видуално ползване на земеделски стопани притежаващи единични 
животни, отглеждани на територията на община Копривщица съг-
ласно Списък – утвърден от ОбС ежегодно. Наемна цена съгласно 
§2г, ал.1 от ДР на ЗСПЗЗ и съгласно т.ІІ т.3 от Тарифата за базисните 
наемни цени на земеделски земи от ОПФ в размер на 4,00 лв./дка, 
която се заплаща от ползвателите преди получаване на догово-
ра.Определя срок за общо ползване на пасища и мери до 5 \пет\ го-
дини. Като се разпределят както следва : 

  - за овце и кози се полага 2декар 
 - за едър рогат добитък и коне 15 декара 

 
/В/ След задоволяване нуждите на стопаните в срок до 31.04. по т.1 и т.2 

останалата мера се отдава под наем на търг с явно надаване като определя 
първоначална цена: 6,00лв и стъпка за надаване: 2,00лв 
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 /Г/  Определя цена за ползване на : 
  на ниви - 20.00 лв./дка. 
 на ливади - 15.00 лв./дка. 

 
/Д/ Определя следните задължения на ползвателите: 
- Да не променят предназначението на мерите и пасищата.  
- Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди.  
- Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и еколо-

гично състояние.  
- Да почистват мерите и пасищата от замърсяване и камъни.  
- Да не допускат замърсяването на мерите и пасищата с битови, 

строителни, производствени, опасни и други отпадъци.  
- Предоставените площи да се опазват от ерозия, заблатяване, за-

соляване и други увреждания. 
 
СТАВА: 
т.1.7 /Изменен с Решение 345/2014/Годишен наем за ползване на 

декар общинска земеделска земя както следва: 
/А/ Мери и пасища от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално 

ползване на земеделски стопани и/или техни сдружения, отглеждащи пасищ-
ни животни на територията на Община Копривщица, на база регистрирано 
животно в регистриран животновъден обект на територията на община Коп-
ривщица, съгласно Списък – утвърден от ОбС ежегодно. Наемна цена съг-
ласно §2г, ал.1 от ДР на ЗСПЗЗ и съгласно т.ІІ т.3 от Тарифата за базисните 
наемни цени на земеделски земи от ОПФ в размер на 4,00 лв./дка, която се 
заплаща при  подписване на договора, за първата година и към датата на 
подписването му за всяка следваща. Определя срок за общо ползване на па-
сища и мери до 5 \пет\ години. Като се разпределят както следва : 

  - за овце и кози се полага 2 декар 
 - за едър рогат добитък и коне 15 декара 

/А1/ Право на ползване на мери и пасища от ОПФ на територията на 
община Копривщица за индивидуално ползване по реда на предходната бук-
ва /А/, имат физически и юридически лица, земеделски производители с ак-
туална регистрация за съответната година отговарящи на следните условия: 

1. Притежаващи одобрени строителни проекти за изграждане на жи-
вотновъдни обекти на територията на община Копривщица с влязло в сила 
разрешение за строеж, с минимален размер на инвестицията 200000,00 /двеста 
хиляди/ лева без ДДС и създаване на минимум 5 /пет/ броя работни места по 
трудов договор. 

2. Притежаващи одобрени строителни проекти за разширяване и мо-
дернизация на съществуващи животновъдни обекти на територията на об-
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щина Копривщица с влязло в сила разрешение за строеж, с минимален раз-
мер на инвестицията в размер на 50 000,00 /педесет хиляди/ лева без ДДС и 
създаване на минимум 5 /пет/ броя работни места по трудов договор. 

3. При нереализиране на изготвените проекти за т.1 и .2  в срок от три 
години, сключения договор за ползване може да се прекратява едностранно 
от ОП „Копривщица”. 

4. Размера на наетите площи се определя на база на посочените в тех-
нологичния проект брой животни, по предвидените в предходната буква А 
декари на глава, за съответните видове животни. 

5. Размера на наетите площи отдадени по реда на /А1/ не може да надх-
върля 30% от общия размер на мерите и пасища от ОПФ собственост на об-
щина Копривщица.  

/Б/  Мери и пасища от Общински поземлен фонд за общо и индивидуал-
но ползване на земеделски стопани притежаващи единични животни, отг-
леждани на територията на община Копривщица съгласно Списък – утвър-
ден от ОбС ежегодно. Наемна цена съгласно §2г, ал.1 от ДР на ЗСПЗЗ и съг-
ласно т.ІІ т.3 от Тарифата за базисните наемни цени на земеделски земи от 
ОПФ в размер на 4,00 лв./дка, която се заплаща от ползвателите при  подпис-
ване на договора, за първата година и към датата на подписването му за вся-
ка следваща.Определя срок за общо ползване на пасища и мери до 5 \пет\ го-
дини. Като се разпределят както следва : 

  - за овце и кози се полага максимум 2 декара за брой животно. 
 - за едър рогат добитък и коне максимум 15 декара за брой жи-

вотно. 
 
/В/ След задоволяване нуждите на стопаните в срок до 30.04. по т.1 и т.2 

останалите мера се отдава под наем на търг с явно надаване, съгласно 
НРПРУИ по чл.8 от ЗОС, като определя първоначална цена: 6,00лв и стъпка 
за надаване: 2,00лв за срок от една година. До търг не се допускат неизрядни 
платци към община Копривщица. 
 /Г/  Определя цена за ползване на : 

  на ниви - 20.00 лв./дка. 
 на ливади - 15.00 лв./дка. 

/Д/ Определя следните задължения на ползвателите: 
- Да не променят предназначението на мерите и пасищата.  
- Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди.  
- Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и еколо-

гично състояние.  
- Да почистват мерите и пасищата от замърсяване и камъни.  
- Да не допускат замърсяването на мерите и пасищата с битови, 

строителни, производствени, опасни и други отпадъци.  
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- Предоставените площи да се опазват от ерозия, заблатяване, за-
соляване и други увреждания. 

Р. Йовков – гражданин: Не е ли редно да приемете решение един физически 
блок да се отдава на един човек, защото това нещо се оказа, че е голям проблем и 
предпоставка за дразги. Ще Ви дам пример, когато един човек е сам въвода във 
владение е елементарно действие, отива показва му се, ползва си го и няма проб-
леми. Когато има двама и повече ползватели въвода във владение е почти невъз-
можен, поради това, че няма как да се отдели коя част на кой е. Един човек ако 
ползва 100% от имота, всеки си знае границите има скица иначе всички са губещи 
и общината, понеже няма да се вземе пълния наем. И трябва да се обособи мерата 
да е за индивидуално ползване. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Тази песен я пея 20 години и никой не ме слуша. 
Още като беше бай Гило Келчев исках да се обособи мера казаха ми, че не може, 
защото трябва да се ползва от всички. По закон пише за индивидуално и общо 
ползване, само, че за индивидуално няма обособено никъде. 

Р. Йовков – гражданин: Сега в момента Вие самите сте наясно, че това което 
се е правило толкова години в общината не е било полезна за самата община. За 
никой не е полезно нито за общината нито за ползвателите. В момента тази тема 
се е отворила. Защо Вие от един имот от един имот който е 100 дка се ползват 30 
дка, останалите седемдесет не се плащат, не се подържат и трето се създават пред-
поставка за конфликти. По този начин сега се е отворила тази тема не е нужно да 
се променя наредбата, защо в критериите не се допише един физически блок да се 
отдава на един човек. Общината няма да може да вземе оптималния размер на на-
ема. Иначе как ще стане да се определи кой коя част ще ползва?! Веднага конф-
ликт! По този начин Вие ще направите така, че ние по между си да не се караме. 
Дори някой да вземе малко повече от колкото му се полага – алал да му е. Тук 
всички сме губещи от този начин на отдаване. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Да разбирам ли, че това е препоръка към ко-
мисията? 

Р. Йовков – гражданин: Те не могат, Вие трябва да вземете решение за това. 
Б. Виларов – съветник: Как иначе как ще привличаме по-големи инвеститори 

с този начин на отдаване.  
Р. Йовков – гражданин: Не господин Виларов, принципа на субсидиране е по-

малкия отпада, по-големия получава субсидията и съответно малките ще постра-
дат най-много. Аз препоръчах и на комисията да се направи комисия да проверява 
тези имоти как се подържат. 

Ив. Лесков – гражданин: Има дневен ред, спазвайте го ако обичате – това за 
разни ли да остане, за питане ли незнам. 

 
 По т.2 от дневния ред  - Доклад ТСУ, относно Задание ОУП – Коприв-
щица. 
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 Г. Козлеков представи предложението на комисията. 
 Б. Виларов – съветник: Интересува ме, предложенията, които са направени 
в протокола от публичното обсъждане включени ли са в заданието. 
 Арх. Цанков – гл.архитект: Не, не са. Целта на заседанието и публичното 
обсъждане е да се добавят тези предложения в заданието. 

Б. Виларов – съветник: Ако ние така го приемаме то ще е без тези предло-
жения. 

Арх. Цанков – гл.архитект: Не ние ще представим заданието с протокол. 
Б. Виларов – съветник: Съжалявам, но твърде късно научих за това обсъж-

дане и затова не можах да дойда. Уважаеми г-н Цанков не е вярно, че с новия 
ЗКН община Копривщица няма статут, тя има в администрацията има писмо от 
МК, относно статута на община Копривщица. Направено заданието по този на-
чин би могло да бъде задание за всяко едно малко градче в страната. Коприв-
щица не е като всяко едно малко градче, трябва да се акцентира много сериозно 
върху опазване на културното наследство. В това задание не виждам да се гово-
ри за план за опазване и управление на груповата недвижима ценност, а това е 
изключително важно и е свързано със ЗКН, никъде не виждам за обособяване на 
защитени територии за опазване на нашите архитектурни ансамбли. За мен не 
ясно, защо за една година ОА не е намерила време да внесе това задание за 
одобрение от НИНКН, което е задължително. Изрично в заданието трябва да е 
залегнало – изработка на план за опазване на недвижимите културни ценности, 
да се разработят защитени зони свързани с културното наследство на града, 
обособяване на спортно атракционни зони, няма яснота по обособяване на пар-
кови зони и т.н. Не става ясно това задание за цялото землище на общината ли 
е? 

Арх. Цанков – гл.архитект: За цялата – да. 
Б. Виларов – съветник: Липсва частта свързана със земеделие, преработка 

на земеделска продукция, преработка на дървесина и т.н. Това трябва да е зало-
жено с оглед интересите на местния бизнес. По същия начин относно охрани-
телната зона не е ясно поставено. В заданието трябва да има да се съобрази с 
охранителната зона по Заповед №…. и т.н. Паметниците са 409 по документи. 
Никъде няма нищо относно предписанията свързани с проект „Смиловене” – 
там имаше също заповед, имаше също защитени зони.  Няма нищо за площадка 
за отпадъците. Трябва да е включено и нещо за телекомуникациите. Това което 
трябва да направим е да се приеме заданието с направените допълнения, в рам-
ките на ден, два да се нанесат тези поправки, да се изпратят, за да сме наясно за 
какво става въпрос. В проекта за решение предлагам следното: т.2 – Заданието 
за ОУП на Копривщица за съгласуване в НИНКН, МК и МОСВ в срок от две 
седмици от влизане на решението в сила. 

Г. Козлеков – Съветник: Защо да отпадне язовира, при положение, че нав-
сякъде казват, че следва засушаване? 
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Б. Виларов – съветник: Ако искате да го гласуваме. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Ако има такова предложе-

ние да отпадне от заданието да се гласува. 
Г. Герданов – съветник: Това е задание ние не може да детайлизираме неща-

та, защо е тази дребнавост. Сега идеята е да има задание за да започне да се рабо-
ти, а групата която ще го работи трябва да е запозната с всички детайли. 

Б. Виларов – съветник: Аз и господин Йовков достатъчно добре обяснихме, 
че ако ти наемеш един проектант, трябва да му кажеш, че искаш да ти проектира 
хотел с басейн, а той накрая ти го направи без басейн какво става. Язовира е да се 
подсигури вода за Мирково в цялото Средногорие Копривщица имаме най-
добрите водни запаси. Язовир разположен в планината има негативно въздействие 
върху общия воден баланс, нашата община има най-добрия воден запас. 

М. Панчева – радио програмния ръководител: Погледнато от София. 
Б. Виларов – съветник: Не е от София, погледнато от специалисти.  
Ив. Кривиралчев – съветник: Попитайте лятно време горните квартали дали 

имат вода. Не е лошо да има още един резервен вариант. 
Б. Виларов – съветник: Въртопа като се пусне ще има. Ясно е, че язовира ста-

ва дума за прехвърляне на вода за селскостопански цели към Мирково. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Това звучи малко несериозно. 
Б. Виларов – съветник: Питай ги тези където са ги водили там. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Не сме чули и незнаем. Не може да ги комен-

тираме. 
Б. Виларов – съветник: Предлагам предложението от публичното обсъждане 

за язовира да отпадне. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Който е съгласен да не се включи точката за 

язовира в заданието. 
„за” – 4 
„против” – 5 
„въздържал се” – 0 
Л. Цеков – председател на ОбС: Който е за приемане на проекта предложен от 

комисията с направените предложения от публичното обсъждане и от заседание 
на ОбС. 

„за” – 8  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Г. Козлеков, Ис. Шипева – Пухова, Ст. 
Драгийски, Г. Герданов, Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев 

„против” – 0 
„въздържал се” – 1 Б. Виларов 
Р. Скендерова не гласува.  
Прие се Решение № 373 



 
 

- 10 - 
 

На основание чл.21 ал.1 т.11 ал.2 от ЗМСМА, чл.124б ал.1 ал.2 ал.3 ал.4 
във връзка с наличието на условията съгласно чл.134 ал.1 от ЗУТ. Общински 
съвет Копривщица реши: 
1. Одобрява Планово задание /Приложение 1/, съгласно чл.125 от ЗУТ изра-

ботване на нов ОУП в едно с предложенията направени от публичното об-
съждане /Приложение 2 – Протокол от Публичното обсъждане на задание-
то/ и направените предложения на заседание на ОбС /Приложение 3 – 
Протокол № 40 т.2 на ОбС/. 

2. Заданието за ОУП на Копривщица за съгласуване в НИНКН, МК и 
МОСВ в срок от две седмици от влизане на решението в сила. 

3. Разрешава изработване на проект за нов ОУП – Копривщица. 
 
Г. Герданов – съветник: Искам да поясня защо не гласувах за язовира, Коп-

ривщица има достатъчно вода, като се пусне Въртопа и най-важното не искам съг-
ражданите ни да живеят в страх от този язовир. 

 
По т.3 от дневния ред – Питания 
Г. Герданов – съветник: Първо ще запозная всички съветници с едно предло-

жение: /запознава съветниците с писмо от фондация Малък Зограф/. Господин Це-
ков има ли върнати решения от миналата сесия? 

Л. Цеков – председател на ОбС: Да има, всъщност няма върнати, а са вкарани 
в съд ще Ви запозная в т. разни. 

Г. Герданов – съветник: Значи областния не е съгласен, ще ни запознаете ли? 
В един момент е грозно ОбС е колективен орган, а да не ни запознаете. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Защо казвате, когато не сте запознати при-
готвил съм ги и в т.Разни ще Ви запозная. 

По т.4 – Отговор на питания 
Г-н Ст. Гарчев запозна съветниците с отговорите на питания.  
По т.5 – Разни 
Л. Цеков – председател на ОбС запозна съветниците със: 
Заведени дела от областния управител срещу решения на ОбС; 
Проекта за плана ВиК 2014 -2015 
Писмо от МК за включване на събора в списъка с добри практики на 

ЮНЕСКО; 
по които теми протече обсъждане със съветниците. 
 
Р. Скендерова – съветник: В края на сесията преди закриването и искам да 

взема отношение по следния въпрос. До сегашната практика на работа показва, че 
когато някой не е съгласен нещата се разнищват и така трябва да бъде. Преди мал-
ко г-н Цеков сам каза за върнатите решения и вкарването им в съда. Много Ви мо-
ля пред нас да кажете защо са върнати. Трябва да имате яснота защо са върна-
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ти.Най-добре се обръщам към Вас, в противен случай ще го направя по друг повод 
и на друго място. 

Л. Цеков – председател на ОбС: При нас не е достигнала заповедта на област-
ния управител и не знам. 

Р. Скендерова – съветник: Има жалба внесена от мен на 18. С излизането на 
нашата група, като председател на КЕУР считам, че това това, което се случи е 
незаконосъобразно, защото това не е решение на КЕУР. Едно забавяне във време-
то ще доведе до негативни последици, като загрижен и отговорен общински съ-
ветник проведох разговор с г-н Цеков да се запознаем с върнатите решения и да 
вземем решение от общинските съветници за отменянето им. Ние не трябва да ча-
каме решението на съда. Направих конкретно предложение – Вие ми отговорихте, 
че Вие сте взели решение да се изчака решението на съда. Ние трябва да решим 
какво ще правим. Аз декларирам, че 3 години и 8 месеца работих с Вас добре и ще 
работя добре. Отправям едно предложение и няма да позволя някой да ми зададе 
въпроса колко пъти свикахте заседание на КЕУР и предложих да синхронизираме 
нещата с Вас. Няма да позволя практиката да продължава – Вие да свиквате засе-
данията на КЕУР. Предлагам на 22 да се събере КЕУР и да се излезе с конкретно 
решение. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Вие Ви нямаше на комисия, Вие групата изля-
зохте със съвсем други цени. Вие тогава многократно споменахте, че Вие сте гру-
пата. Ние защитаваме интересът на общината. 

Р. Скендерова – съветник: Искам да се провери дали бях тук. 
М. Тороманова предостави протокола и се видя, че г-жа Скендерова е присъс-

твала на комисията. 
Ив. Кривиралчев – съветник се извини за допусната грешка. 
Р. Йовков – гражданин: Пазара нито на млякото, нито на дървата стои и чака 

нас. Януари месец цените бяха 75.00лв. Цената в момента е 73.00лв. Работата вър-
ви на инат. ОП работи известен период незаконно, но не Ви направих проблем. 
Искам да работим като бели хора и да не се надлъгваме. Готов съм с ОП да изва-
дим бюджета и да видите, че няма да понесе щета. Тези доходи щяха вече да са в 
касата на общината. Хората страдат заради личния инат към мен. Ако цифрите 
кажат, че аз лъжа аз ще се оттегля. 

Ис. Вълов – съветник: Когато обсъждахме цените, г-н Бучков го направи за-
ради единия инат. Той през цялото време беше на инат. 

Р. Йовков – гражданин: По закон имаме право да жалим където си искаме. Аз 
спокойно мога да кажа, че съм дискриминиран. Най-разумно е да работим равно 
поставено, а не да до напрягаме обстановката.  

Л. Цеков – председател на ОбС: ОП стои и си мълчи, а ние решаваме. 
В. Новакова – счетоводител ОП: Във връзка със спиране на Решение 360 

към настоящия момент ние не работим. Ние няколкократно предложихме да 
стане да се разделят двете решения. 
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Р. Йовков – гражданин: ОбС има ли воля да вникне? 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Защо трябва да взимате 

ново решение? 
Б. Виларов – съветник: Г-н Карагьозов каквото си търсите ще го намерите. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Областен управител го е 

изпратил направо в съда. Това решение е върнато със закъснение.  Всички полу-
чихте толкова решения от съда кой може да жали. нямате право общинските съ-
ветници гласували против да жалите. Четете и се учете. 

Р. Йовков – гражданин: Тая идилия която се завъртя месец февруа-
ри, ако януари месец се беше случило това за което говорехме аз щях да 
се подпиша, сега как при себестойност 43.00 лв ние трябва да продаваме 
38,00лв. Преди три години цената падна на 68.00 лв сега вървим в тази 
посока. Работата върви на инат като започнем да работим така няма да 
стане. Предния път работата стана на инат, защото Станимир без никак-
ва обосновка извади от джоба една цифра тръсна на масата и това е. Има 
ли воля да се сложи на масата и да се гледа? 

Р. Скендерова – съветник: Като председател на КЕУР, Ви казвам, ние ще го 
вкараме и ще го гледаме на комисия, а какво ще е решението ще видим. 

Р. Йовков – гражданин: Отново да ви обърна внимание за общинс-
ките земеделски имоти. Когато в един имот се вкарат двама ползватели е 
невъзможно да се влезе във владение. Да бъде записано в договора кой 
за каквото ползва имота и той така трябва да бъде. 

След продължилите разисквания се реши да се направи среща със 
земеделците и след като се види становището на всички земеделци да се 
реши как ще се отдават. 

 
Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков – председател на ОбС  закри за-

седанието. 
 
Край: 17:40 часа. 
 
Протоколист: ……П……                  Председател на ОбС: …………П…… 
    
              /М. Тороманова/                                                  /Л. Цеков/ 
        


