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П Р О Т О К О Л    № 43 

 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:           Община Копривщица  
ДАТА:                                               02.06.2014 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                17:45 h - 19:45 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                Мария Хр. Тороманова 

 
Днес 02.06.2014 година се проведе извънредно заседание на Общински съвет 

- град Копривщица. 
На заседанието присъстваха общинските съветници: Л. Цеков, П. Торомано-

ва,  Ив. Кривиралчев,  Ис. Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герда-
нов, Р. Скендерова, Ст. Бучков 

Б. Виларов, Г. Козлеков - отсъства 
Присъстват граждани и служители от ОА. 
Л. Цеков представи проекта за дневен ред. 

1. Оценки на имоти за продажба, включени в програмата за управление на 
общински имоти 2014. 

2. Питания 
3. Отговор на питания 
4. Разни 

Л. Цеков – председател на ОбС: Предлагам днес към дневния ред да се до-
бавят две докладни, които са внесени днес поради спешност, едното е предло-
жение да кандидатства пред МИП за финансиране изработката на ОУП, а друга-
та е разрешение да се продават дърва по ценоразпис. 

Р. Скендерова – съветник: Предлагам да се включи само точката за канди-
датстване за финансиране изработката на ОУП, а тази за дървата да се отложи, 
защото изисква дебати. 

Ис. Шипева – съветник: Предлагам да се включат и двете докладни. 
Г. Герданов – съветник: Това за ОУП, го гледаме няколко пъти на комисия 

и сесия при приемането на заданието - да мине другото да се отложи. 
Поради непостъпили други предложения Л. Цеков постави предложението 

за дневен ред, като се допълнят и двете точки, на гласуване. 
„за” – 7 
„против” – 2 
„въздържал се” – 0 
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Прие се следния дневен ред: 
1. Докладна на Кмета на община Копривщица, относно кандидатстване 
на община Копривщица за финансиране изработката на ОУП. 
2. Докладна на Кмета на община Копривщица, относно промяна на ре-
шения, касаещи начина на продажба на дървесина от ОП „Копривщица” 
3. Оценки на имоти за продажба, включени в програмата за управление 
на общински имоти 2014. 
4. Питания 
5. Отговор на питания 
6. Разни 
 
По т.1 - Докладна на Кмета на община Копривщица, относно кандидат-
стване на община Копривщица за финансиране изработката на ОУП. 

 
Ис. Шипева попита колко е размера на финансирането, като М. Паралеева 

обясни, че община Копривщица попада в групата с финансиране до  70%.  
М. Паралеева – гл. спец „Евроинтеграция”, обясни на съветниците и факта, 

че община Копривщица не е получила официалното писмо за кандидатстването, 
а случайно тя го е намерила на сайта на МИП. 

Р. Скендерова – съветник: Предлагам да се запише в докладната: ОбС Коп-
ривщица дава съгласие Община Копривщица да кандидатства. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави докладната на 
комисията с направената поправка от Р. Скендерова на гласуване. 

„за” – 9 - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев,  Ис. Шипева – Пухова, 
Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Р. Скендерова, Ст. Бучков 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
 Прие се Решение № 395 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от  ЗМСМА и във връзка с § 123  от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълне-
ние (ПЗР към ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.38 от 
ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република 
България за 2014г.Общински съвет Копривщица реши: 

1. Дава съгласие  община Копривщица да кандидатства за финансира-
не изработването на проект за Общ устройствен план на община 
(ОУПО)  Копривщица,  с наименование „Изработване на Общ уст-
ройствен план на община Копривщица” пред Министерството на 
инвестиционното проектиране. 
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2. Упълномощава Кмета на община Копривщица  да предприеме всич-
ки необходими действия по подготовката и представяне  пред Ми-
нистерството на инвестиционното проектиране на съответната до-
кументация по административното обезпечаване на процедурата. 

 
 

 По т.2 от дневния ред - Докладна на Кмета на община Копривщица, 
относно промяна на решения, касаещи начина на продажба на дървеси-
на от ОП „Копривщица” 
 

Ст. Бучков – съветник: Цитираните подотдели – това целия лесофонд ли 
е? 

В. Новакова – ВрИД ОП: Това е което е гласувано. 
Р. Скендерова – съветник: Струва ми се, че ще гласуваме нещо, което 

трябва да отменяме. Ще гласувам против. Областния ще има основание да го 
върне. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Не може ли да гласуваме само някакъв 
фонд, а не всичко? 

Ст. Бучков – съветник: Няма как да взимаме решение на тъмно, трябва да 
ни се даде справка подробна, колко е фонда, колко е продадено на ценораз-
пис, колко остава да се продаде по ценоразпис и колко е продадено на търг. 

След продължилите разисквания съветниците се обединиха да се гледа 
въпросът от КЕУР, след подадена справка от ОП. 

 
По т.3 от дневния ред - Оценки на имоти за продажба, включени в 

програмата за управление на общински имоти 2014. 
 
Л. Цеков – председател на ОбС – Да започнем със земеделските имоти. 
Ис. Шипева – съветник: Тези имоти в коя категория са  - еднакви ли са? 
Ив. Кривиралчев – съветник: Тук земята е само шеста и седма категория. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Има ниви и ливади, които са засети, ако сега 

ги продадем, трябва хората да си вземат продукцията. 
Ис. Вълов – съветник: Защо са ги засяли, значи ги ползват без да плащат на-

ем, нека ни кажат кой разреши да се ползват имоти, които са включени в програ-
мата за продажба. За тези имоти да се установи с кого са сключени договорите и 
защо? 

Ис. Шипева и Ст. Бучков напускат заседанието. 
Р. Скендерова – съветник: Защо се събрахме? В дневния ред я имаме тази 

точка. По – добре да се гласува тази точка и областния да го върне ако няма необ-
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ходимото мнозинство. 
Л. Цеков постави предложението за продажба на земеделски земи чрез търг с 

явна надаване и начална тръжна цена 352,00 лв на гласуване. 
„за” – 5 - Ив. Кривиралчев,  Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Р. Скен-

дерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 2- Л. Цеков, П. Тороманова 
 
Решението не се прие на основание чл . 27 ал.4 от ЗМСМА.   
Р. Скендерова – съветник: Сега решението не мина. От утре започва, че след-

ващото гласуване решението ще мине. На това, че сме гласували сега ще се ко-
ментира. 

Л. Цеков – председател на ОбС: При следващо разглеждане на въпроса да по-
каним хората, които ги ползват да ги изслушаме. 

Ис. Вълов – съветник: Това ще промени ли нещо? 
Ис. Вълов напусна заседанието. 
По т.4 и т.5 – нямаше разисквания. 
Пот.6 – Разни 
М. Косева представи проблема за изготвяне на списъци с диабетно болни от 

личните лекари поради нежеланието за предоставяне на такива от единия лекар, 
също и факта, че в други общини като Роман колко привилегии имат диабетно 
болните. 

Л. Цеков – председател на ОбС обясни, че общината е с една от най-добрите 
социални политики, като се започне от цената на дървата, помощите за новороде-
но, еднократните помощи за болни граждани, помощите за онкоболните и т.н. 
Както и отново обясни, че не може да се направи разграничение и ако се дават по-
мощи ще е за всички. 

Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков закри заседанието. 
 
Край: 19:45 часа. 
 
Протоколист: …….……                  Председател на ОбС: ……….……… 
    
              /М. Тороманова/                                                  /Л. Цеков/ 
        


