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П Р О Т О К О Л    № 44 

 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:           Община Копривщица  
ДАТА:                                               27.06.2014 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                17:30 h - 22:45 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                Мария Хр. Тороманова 

 
Днес 27.06.2014 година се проведе заседание на Общински съвет - град Коп-

ривщица. 
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  

Присъстват граждани и служители от ОА. 
Л. Цеков представи проекта за дневен ред. 

1. Разглеждане на Докладна на Р. Скендерова – председател на КЕУР, от-
носно начинът на предоставяне на дървесина от горски територии, собст-
веност на Община Копривщица. 

2. Разглеждане на Докладна на Р. Скендерова – председател на КЕУР, във 
връзка със задоволяване нуждите на местното население с иглолистни 
дърва за огрев. 

3. Разглеждане на Докладни на Р. Скендерова – председател на КЕУР, от-
носно продажба на общински имоти. 

4. Разглеждане на Докладна на Р. Скендерова – председател на КЕУР, от-
носно назначаване директор на ОП „Копривщица” 

5. Разглеждане на Докладна на Р. Скендерова – председател на КЕУР, от-
носно промяна програмата за управление на общински имоти. 

6. Попълване състава на постоянните комисии към ОбС и избор на зам. 
Председател.  

7. Разни. 

8. Питания  
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9. Отговор на питания 
Б. Вилров – съветник: Относно продажбата на имоти, кой е писал докладните, 

прегледано ли е всичко добре, защото ще бъде върнато от областния управител? 
Р. Скендерова – съветник: Въпросът Ви г-н Виларов, свързан ли е с приема-

нето на оценките на имотите от лицензиран оценител? Аз не смятам, че същността 
е кой е писал докладните. Трябва да приемем оценките на имотите. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Да, ние наистина не сме приели оценките. 
Първо да се приемат оценките. 

Б. Виларов – съветник: Проблемът е, че при едно заседание на областен съ-
вет, стана въпрос да има ясна и логична процедура. За земите по чл.19, трябва да 
има становище от поземлена комисия, че няма реституционни претенции, иначе 
областния ще ги връща такива решения. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Ние това го нямаме черно на бяло. Предлагам 
и всеки имот да се гледа поотделно. 

Ис. Вълов – съветник: Предлагам да отпадне т.3 и да е, че се приема от ОбС… 
Р. Скендерова – съветник: Приемане от ОбС на оценките на имотите от ли-

цензиран оценител. 
Б. Виларов – съветник:  т. разни предлагам да се разгледа въпросът с Нацио-

налния събор. 
Ис. Шипева – съветник: Преди да продължим по нататъшната си работа ис-

кам ако ми позволите да занимая съветниците две минути с един въпрос: Колеги 
на предишната сесия 02.06. в последния момент ни беше предоставено за канди-
датстване за ОУП, като ни беше казано, че ни се предлага толкова късно, защото 
писмо не е поучено в общината и г-жа Паралеева го е видяла случайно в сайта 
предишния ден почти. Също така бе наложено мнение, че правителството подбор-
но е канило, за което аз дадох заявка, че ще проверя и ще дам отговор. Няма ни-
каква дискриминация и това, което установих е следното, че в община Копривщи-
ца е получено писмото на 20.05. 2014 и върната обратна разписка. Въпросът ми е 
умишлено ли не ни се постави въпросът на комисия и се постави директно на се-
сията и кой и защо ни излъга. 

Б. Виларов – съветник: Имам едно питане уточняващо: внесено ли е задание-
то в НИПК. 

Р. Скендерова – съветник: Искаме по-голяма конкретност ако може, за да не 
гадаем, би било редно да се знае кой и той да ни каже защо. Не може лице х да 
казва не е получено и в същия момент да е получено, да се знае кой и да не прик-
риваме и да…  
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Ис. Шипева- съветник: Това го питам, защото беше внесено на бързо, ама за-
щото е за проект… 

Р. Скендерова – съветник: Моля за едно уточнение и кой го е получил да ни 
бъде отговорено. 

Б. Виларов – съветник: Когато се комплектуват докладните де бъдат комп-
лектувани така както трябва, и да се извика извънредна сесия, когато влезнат в си-
ла решенията. 

Р. Скендерова – съветник: Да разбирам ли г-н Виларов, че искате извънредна 
сесия, защото това не е мотив за извънредна сесия?! 

Л. Цеков – председател на ОБС: Моля, който е съгласен да гласува с така 
предложения дневен ред и направените допълнения. 

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

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

1. Разглеждане на Докладна на Р. Скендерова – председател на КЕУР, от-
носно начинът на предоставяне на дървесина от горски територии, собстве-
ност на Община Копривщица. 

2. Разглеждане на Докладна на Р. Скендерова – председател на КЕУР, във 
връзка със задоволяване нуждите на местното население с иглолистни 
дърва за огрев. 

3. Разглеждане на Докладни на Р. Скендерова – председател на КЕУР, от-
носно приемане на лицензирани оценки и продажба на общински имоти. 

4. Разглеждане на Докладна на Р. Скендерова – председател на КЕУР, от-
носно назначаване директор на ОП „Копривщица” 

5. Разглеждане на Докладна на Р. Скендерова – председател на КЕУР, от-
носно промяна програмата за управление на общински имоти. 

6. Попълване състава на постоянните комисии към ОбС и избор на зам. 
Председател.  

7. Разни. 
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8. Питания  
 
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Това нещо което се говори 

тук не отговаря на истината. Казвам съвсем отговорно и категорично, ОбС е взел 
решение за продажби и следва да има решение за приемане на решението и начина 
на продажба. Това е решението, което е в дневния ред и трябва да е взето днес от 
ОбС. Всичко е комплектувано и е предоставено на комисията.  

Р. Скендерова – съветник: Може ли да ни бъдете полезен – къде бъркаме, без 
приети оценки, може ли да разглеждаме днешните докладни? 

Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Разбира се, какво без прие-
ти оценки? На това заседание приемате оценките и начина на продажба на имоти, 
Вие сте гласували за продажба отдавна с програмата. Начална цена и начин на 
продажба. Но това заседание това очакваме от Вас. Приема оценките, приема пър-
воначална тръжна цена и начин на продажба. 

Г. Герданов – съветник: Аз ще помоля от все сърце, всички ние да се хванем и 
работим по експедитивно, но ОА беше направила всичко възможно и беше донес-
ла всички документи. Факт безспорен е, че Копривщица изостава. Село Петрич да 
знаете какво става и водопровод и канализация и музей всичко се роботи. На ко-
мисии имаше всички документи. Г-н Виларов, като отсъствате искайте докумен-
тите и протоколите и от там се запознайте. Моля Ви да работим по –експедитивно. 
В момента не вървим към добър край. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Документите бяха представени и се гледаха 
на комисия. Предлагам в т.3 да се приемат оценките, цената и начина на продажба. 
Другото предложение е всеки имот да се оформи в отделно решение. 

По.1 от дневния ред - Разглеждане на Докладна на Р. Скендерова – пред-
седател на КЕУР, относно начинът на предоставяне на дървесина от горски 
територии, собственост на Община Копривщица. 

Р. Скендерова представи проекта за решение. 
Ис. Шипева – съветник: Кое налага тези промени? Какво се случва с остана-

лите абзаци в решението? 
Б. Виларов – съветник: Кога хората, които са внесли тази докладна разбраха, 

че ще вали дъжд? Няма проблем да се проведат търгове на прогнозни количества? 
Правена ли е такава процедура и ако не защо не е правена? 

Ив. Кривиралчев – съветник: При положение, че е по една десета е изпълнена, 
защо не продавате до момента в който е необходимо да се направят търгове? Аз 
ще се въздържа. 
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Ст. Бучков – съветник: Докато се оползотворят тези 50% може да се направят 
процедури? 

Ив. Вълков – служител ОП: Първо гората в момента е във вегетация и се це-
пи, ако сега се отсече в понеделник е трупи, а не шперплат. Дъжда изми пътищата, 
това налага да се реализира мигновено. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Имате 50% да ги продавате. 
Ст. Бучков – съветник: Може да се направят процедури на прогнозни коли-

чества, другото ще остане преходен. 
Р. Скендерова – съветник: Аз ще гласувам „за”, защото смятам, че ние не мо-

жем да да управляваме ОП, директора си носи отговорността за това. Предлагам 
да се подложи това на гласуване. Всички други предложения да се гледат пак на 
комисия. Конкретните предложения тогава да се дават. 

Б. Виларов – съветник: Няма да подкрепя това решение, миналата година бе-
ше същото и това е причината. Докато се достигне 50% може спокойно да се пус-
нат търговете, стига да има желание и воля. 

Ис. Вълов – съветник: Ние сме дали правомощия на Кмета, да не се окаже, че 
с нашите размесили ще го забатачим. 

Ив. Вълов – служител ОП: Като искате завишете ценоразписа. 
Ис. Шипева – съветник: Искам да кажа, че има правота и в двете страни. ОП 

половин година не работи, но ръководството е работило и е можело да го подгот-
ви. Разковничето е, че това цялото нещо е свързано с общинския бюджет. Аз под-
крепям Кривиралчев. Тук става въпрос за бюджета на предприятието, което кърпи 
бюджета на общината и другата страна е, че то не работи 5 месеца. Не е за подце-
няване въпросът. Прав е и Виларов и Кривиралчев. Защо трябва всичко да е на це-
норазпис. 

Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Процедурно, има докладна 
от комисията, съгласно правилника всеки съветник може да си проведе собствено 
разследвани и да предложи на ОбС да даде предложи промяна и ОБС да вземе ко-
лективното решение. Моля да се премине към гласуване. Ако има други предло-
жения на съветници да се представят и да се пристъпва към гласуване. 

Б. Виларов – съветник: Г-н Карагьозов знае ли защо не са проведени търгове. 
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Не отговарям на такива 

въпроси. Не съм ученик. 
Б. Виларов – съветник: Отговора е еднозначен. 
Б. Виларов – съветник: Предлагам така подготвената докладната докладна да 

не се гласува, а в срок от две седмици от влизане в решение в сила да се внесе 
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предложение за провеждане на процедури и да се проведат процедурите. 
Р. Скендерова – съветник: Така внесената докладна трябва да се подложи на 

гласуване. Тук времето показва, че без значение каква е причината нещата не са 
случили и от тук нататък нещата няма да се случат. Нека да дадем възможност на 
предприятието след като са го направили значи има резон и да им дадем възмож-
ност. 

Л. Цеков- председател на ОбС: Прекратяваме дебатите и да преминем в ре-
жим на гласуване. Който е съгласен с докладната на комисията, моля да гласува. 

„за” – 6 Л. Цеков, П. Тороманова,   Ис. Вълов, Г. Герданов, Р. Скендерова, Г. 
Козлеков  

„против” – 3- Ив. Кривиралчев, Б. Виларов, Ст. Драгийски 
„въздържал се” – 2 - Ст. Бучков, Ис. Шипева – Пухова 
Прие се Решение № 396 
Мотиви: Продължилите дълго време обилни валежи и предстоящото 

повишаване на температурите налага бърза реализация на дървесината на 
пазара, с цел предотвратяване на похабяването и.  

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с връзка с чл.5, ал.3  от 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в гор-
ски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дърве-
сина и недървесни горски продукти Общински съвет Копривщица реши: 

1. Изменя Решение № 353/31.01.2014 г. в частта I. т.5, т.6 и т.7 
БИЛО: 
т.5 – 50% от строителна дървесина, ОЗМ и иглолистните материали от 

категория дърва да бъдат продадени по реда на чл.66, ал.1, т.2 и ал.2, т.1 от 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в гор-
ски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дърве-
сина и недървесни горски продукти – продажба на действително добити ко-
личества дървесина чрез търг с явно наддаване. 
До участие в търговете да бъдат допускани фирми, които нямат парични за-
дължения към общината и нейните структури към 31.12.2013 г. 
т.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 На-
редбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски 
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина 
и недървесни горски продукти – продажба на действително добити количест-
ва дървесина по ценоразпис.  
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СТАВА:  
т.5 се отменя. 
т. 6 – Добитата дървесина да бъде продадена по реда на чл.66, ал.1, т.2 и 

ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дей-
ности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползване-
то на дървесина и недървесни горски продукти – продажба на действително 
добити количества дървесина по ценоразпис.  

т.7  става т.6 
2. Изменя Решение № 388/30.04.2014 г. в частта  т.7, буква „а,b,c,d“  
БИЛО: т.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 извърш-
ват както следва: 

а. 50% чрез продажба по ценоразпис 
b. 50% чрез продажба на търг 
СТАВА:  
а. 100% чрез продажба по ценоразпис 
b. се отменя 
c. става „b“ 
d. става „c“ 

 
Л. Цеков- председател на ОбС: И аз искам да се уверя, че ОП правилно е пре-

ценило и ще си носят отговорността за това. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Миналата година кой носи отговорността г-н 

Цеков? 
 
По т.2 от дневния ред - разглеждане на Докладна на Р. Скендерова – 

председател на КЕУР, във връзка със задоволяване нуждите на местното на-
селение с иглолистни дърва за огрев. 

Р. Скендерова представи докладната на комисията. 
Б. Виларов – съветник: С предишното решение пак се промени решение № 

388, защо променяме с отделно решение само, че т.4. 
Р. Скендерова – съветник: И ние на комисия попитахме това и ни беше каза-

но, че е внесено на по късен етап. 
Б. Виларов – съветник: По нормално е да се обединят двете решения. 
Ис. Вълов – съветник: Имах предложение 30,00лв да станат 20,00лв с цел да 

може населението да добие дърва ОЗМ. 



 
 

- 8 - от Протокол 44 
 

Ив. Вълков – служител ОП: 90% от това е за дърва, другото е от миналата го-
дина от ветролома и посиняло, но става за ламперия и целта ни е хората от града, 
който иска да си ги купи и да си избичи нещо ако иска за ламперия. 

Ис. Шипева – съветник: В бюджета как е заложено? 
Ст. Бучков – съветник: За колко кубика става въпрос? 
Ив. Вълков – служител ОП: 2000,00 куб.м. 
Ст. Бучков – съветник: Значи искате цените да са 20,00 лв без ДДС и 8,00 лв 

без ДДС. 
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-

ладната на комисията с така направените предложения за промени на цените. 
„за” – 11 Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев,  Ис. Шипева – Пухова, 

Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Р. Скендерова, Ст. Бучков, Б. Виларов, Г. 
Козлеков  

„против” – 0  
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 397 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.111, ал.2, т.2 от ЗГ Об-
щински съвет Копривщица реши:Променя Решение № 388/30.04/2014 г. в 
частта т.4  

БИЛО: Ползването на дървесина от подотдел 9042 „ч” се извършва по 
реда на  чл.111, ал.2, т.2 от Закона за горите, чрез продажба на стояща дърве-
сина на корен – местно население. 

СТАВА: Ползването на дървесина от подотдели 9042 „ч”, 9016 „о” и 
9116 „д” се извършва по реда на  чл.111, ал.2, т.2 от Закона за горите, чрез 
продажба на стояща дървесина на корен – местно население на цена от 8,00лв 
без ДДС за пространствен куб. дърва за огрев и 20,00лв без ДДС за плътен ку-
бичен метър ОЗМ. 

 
По т.3 от дневния ред - Разглеждане на Докладни на Р. Скендерова – 

председател на КЕУР, относно приемане на лицензирани оценки и продажба 
на общински имоти. 

Р. Скендерова – съветник: Моля за помощ, защото не считам, че е редно в 
този вид да са докладните. Имало ли е случай в които да са направени по този на-
чин в едно решение, оценката и начина за продаване. 

Б. Виларов – съветник: Миналия мандат се приемаха оценките първо и след 
това са вземани тези решения. 

Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Няма процедура за прие-
мане или неприемане на оценка. Оценката е един ориентир и е изискване на зако-
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на. Това е смисъла на закона. Вие имате един ориентир и Вие казвате за пазарна 
цена приемаме цена като лицензираната оценка, по – голяма или по-малка, но не 
по-малко от данъчната оценка. 

Р. Скендерова – съветник: ОбС не казва т.е. ние приемаме или не приемаме 
оценката. 

Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Няма какво да казвате, 
ОбС не е независим оценител. Вие ще вземете каквато цена прецените. Процеду-
рата изисква Вие да сте запознати каква е пазарната цена. 

Ис. Вълов – съветник: Имаме ли данъчните оценки сега тук? 
Л. Цеков- председател на ОбС: Не те ни са ни представени.  Пазарната оценка 

не се влияе от данъчната. 
Б. Виларов – съветник: Там където е пазарната оценка за земеделските имоти 

данъчната оценка еднаква ли е? 
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Последните промени на 

закона се изискват такива оценки и за отдаването под наем и за всички други раз-
поредителни сделки. 

Л. Цеков- председател на ОбС представи официалната оценка за земеделски-
те имоти. 

Ис. Вълов – съветник: Нас не ни ли трябват и данъчните оценки?! Тези имоти 
на ДПУ с какви цени са брулнати, кой ще ги купи, някой малоумен сигурно. Може 
някаква по-разумна цифра там. Виж какви цифри са там?  

Б. Виларов – съветник: Те бяха обявени и миналия мандат и не се продадоха. 
Л. Цеков- председател на ОбС: тогава цената беше двойна. 
Ис. Вълов – съветник: Ако искаме да стане нещо трябва по-разумни цени.  
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Не Ви препоръчвам да 

сваляте цените преди провеждане на търговете. Съобразявайте с това, но това съ-
що струва пари.  

Р. Скендерова – съветник: Коментирахме и на предишната сесия, това, че об-
щината е включила имоти за продажба и в същото време ги е дала под наем. Тук 
няма ли някакво противоречие? Как се практикува тама? 

Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Както е направено спора-
зумението при хората, които са искали да го вземат под наем, така ще се направи и 
… 

Р. Скендерова – съветник: Има ли такова споразумение с тях? 
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Разбира се, че те всички 

знаят, че са включени за продажба. 
Р. Скендерова – съветник: Уведомени са, че тези имоти са включени в прог-
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рамата за продажба. 
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Точно така. Договорите са 

едногодишни с приключване на стопанската година.  
Р. Скендерова – съветник: Как са уведомени хората? 
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Писмено. Като не искахме 

да сключим договор и им казахме каква е причината. Те знаят, че тези имоти са 
включени в програмата за продажба. Те казаха ние искаме да си ги ползваме под 
наем докато се сключат договорите за продажба. 

Р. Скендерова – съветник: Те са съгласни?! 
Ис. Шипева – съветник: По повод на предстоящото гласуване искам да кажа 

следното, от двете страни са наематели и купувачи и за съжаление това са наши 
съграждани, които всеки ден срещаме. Това нещо, което се случва днес съм убе-
дена, че ще се повтори след няколко месеца, което ще отвори една страница доста 
не лъчеприятна за общината, така, че с гласуването си ще покажа моето отноше-
ние към този проблем.  

Б. Виларов – съветник: за да включим тези имоти в програмата за продажба е 
защото имаше заявен интерес. Не е ли по-добре да се запазят и да се отдават под 
наем.  

Р. Скендерова – съветник: Това ни беше ли коментирано? Всеки който желае 
да предостави работен проект да внесе и ще го гледаме. 

Ис. Шипева – съветник: Това няма ли да доведе до порочна практика? 
Л. Цеков- председател на ОбС: Мисля, че за всеки един имот имаме заявено 

желание. 
М. Тороманова – техн. секретар ОбС: Не няма. 
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Какво нямате?  Ние не сме 

нищо включили без да има желание от някой да го закупи! 
М. Тороманова – техн. секретар ОбС: Казвам, че няма при нас заявени жела-

ния с инвестиционни намерения, входирани в пощата на ОбС€ 
Р. Скендерова – съветник: Желание и намерение са две различни неща. 
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Да не бъда груб, но късно е 

либе за китка, защото когато се приема една програма на общински съвет и когато 
се приема един бюджет на общински съвет не се говорят така приказки, защото в 
проекто бюджета са заложени пари, които общинския съвет трябва да продаде. 
Ако се продължава така… 

Ис. Шипева – съветник: Защо не го каза същото за предприятието и при тях 
са заложени пари в бюджета. 
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Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Искра, все още на дневен 
ред съм секретар на общината, когато стана директор на предприятието ми зада-
вай тези въпроси. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Действително сме ги заложели тези пари в 
бюджета. 

Б. Виларов – съветник: Колко пари са заложени в бюджета и колко са тук? 
Ив. Кривиралчев – съветник: Ние трябва да вземем решение ние ще продава-

ме ли земеделска земя или няма? Явно стигаме до препъни камък. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Ние трябва да променим бюджета. 
Б. Виларов – съветник: Не е така, защото за бюджета е заложена сума значи-

телно по-малка сума от това, което обявяваме за продажба. 
Ис. Шипева – съветник: Ще караме хората да се конфронтират. 
Ив. Кривиралчев – съветник: По- добре да правим дългосрочни договори с 

тези, които искат земята отколкото да продаваме. 
М. Мрънков – гражданин: Това, което спорите за лицензирана оценка горе – 

долу е толкова. Г-жа Скендерова казахте практика – този общински съвет в този 
състав е първия който тръгва да продава обработваема земеделска земя. До сега не 
е продавана земеделска земя. Аз съм потърпевш. Аз 23 години го плащам и във 
вида в който е днес сме го довели аз и моите братя – не друг. Аз нямам ли право на 
инвестиционни намерения и нямам ли право както се дадоха мерите за 5 години, 
кой ще е сигурен, че ще се гледат 5 години тези коне, не е ли по-добре да се отда-
ват за 5-6 години?  

Л. Цеков – председател на ОбС: Вие сте подали две молби, една молба за за-
купуване и едно възражение да не се продава. 

М. Мрънков – гражданин: Кой го знае това нещо? 
Л. Цеков – председател на ОбС: Аз го знам. 
М. Мрънков – гражданин: Общинския съвет знае ли го? 
Л. Цеков – председател на ОбС: Не. 
М. Мрънков – гражданин: То е адресирано до ОбС. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Нито една молба не е пусната. 
М. Мрънков – гражданин: И господа общински от първоначалния списък с 

имоти е изваден един имот – питам на какво основание? 
Л. Цеков – председател на ОбС: Не знам за кой имот говориш. 
М. Мрънков – гражданин: На вашите избиратели имота в Шириней. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Нещо бъркаш, не е изваден, защо ме обвиня-

ваш, първо аз не съм правил програмата. Защо се хвърляш и говориш простотии – 
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извинявай за израза.  Аз затова бях против за продажбата, защото не е ясно какво 
става с наемателите. 

Р. Скендерова – съветник: Не можах да разбера това похвално или порочно е, 
че ще продаваме имоти при положение, че Вие искате да купувате. Само ще обър-
на внимание, че преди ОбС да гласува каквото и да е  - то минава през Кмета на 
общината за когото сме гласували всички от населеното място Копривщица. То 
влиза като предложение на Кмета на общината.  

Л. Цеков – председател на ОбС: Имаме проекто решение. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Искам да ви обърна внимание, че първия ток 

вкаран в общината е от наемите на общинските имоти. Да минем на гласуване ще 
продаваме ли земеделска земя или, защото Шипева е права, почнем ли веднъж ня-
ма спиране. 

Ст. Бучков – съветник: Аз още от началото на мандата се въздържам от про-
дажби на имоти, защото е такава конюктурата на пазара в момента. Аз ще съм 
против независимо дали е в чертите на града или извън.  

Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: И сега ще правим същото 
от наем. Къде има предложение за продажба на мери. Имаме 5 ливади или десет, 
които можем да продадем, Вие отидохте на мери и пасища.  

Ив. Кривиралчев – съветник: На овце комплекса какво купува. 
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Обяснили сме го да знаете 

какво купува, човека беше тук. Ние трябва да работим и работим за Вас, каквото 
решение вземете това изпълняваме. 

Р. Скендерова – съветник: Какво следва след приемане на решение на прода-
жаба? 

Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Съгласно наредбата за 
провеждане на търгове. Само трябва да уточните сега – явен или таен. Единстве-
ното нещо където се прокрадва инвестиционно намерение е в един или два имота, 
които изобщо не ги отчитаме тук. Орлов камък и Крива река, докато следва едно 
намерение след него идва друга молба, затова ние не Ви предлагаме да правим 
разлика за инвестиция и влизаме в страхотна игра. 

Р. Скендерова – съветник: Не е ли по-честния начин с конкурс? 
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Не, защото най-честния 

начин е с таен търг, защото ще дойде и ще сложи един лист с цената и няма да има 
спекулации и няма да има нищо. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Да, много честен и никой да не знае какво е пи-
сал. 
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Ис. Вълов – съветник: Какво по-хубаво от явното? 
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Напротив спекулациите 

стават с явния търг. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Точно спекулациите стават с тайния търг. 
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Това са само приказки. 
Б. Виларов – съветник: Г-н Карагьозов е прав, защото това няма значение. 

Колко от тези осем имота се отдава под наем. 
Л. Цеков – председател на ОбС, запозна съветниците със списъка. 
П. Душков – гражданин: Догодина ще станат много такива молби. 
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: От къде има толкова имоти 

та говорите така? 
М. Тороманова – техн. секретар ОбС: Никъде досега не е отбелязвано, че ста-

ва въпроси за земи по чл.19. 
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Айде де, а при приемане на 

програмата. 
М. Тороманова – техн. секретар ОбС: С програмата не се изпращат актовете 

за общинска собственост, сега за първи път ще се изпратят. 
М. Мрънков – гражданин: Как масово има общински имоти.  
Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: Съмнявам се, че такова 

решение за общински имоти по чл.19 ще мине, но е минало какво да го коменти-
раме повече. 

Б. Виларов – съветник: Не трябва да стигаме в двете крайности за земеделски 
имоти. Мисля, че е много по-коректно ако има инвестиционно намерение и ще се 
даде възможност да се даде на хора, които ще създадат работна ръка. 

Ис. Вълов – съветник: Моя син има инвестиционни намерения, но тогава да 
не минава на търг. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Не само да пише инвестиционни намерения, а 
да е подплатено с нещо. 

П. Душков – гражданин: Нашите комшии са го харесали и са подали без ни-
какви намерения, щом приемате без намерения, подаваме и ще трябва да купува-
ме, ще се явим, но не винаги можем. Пустя много време, наех се направих и сега 
го хареса някой и Вие го приемате. 

М. Мрънков – гражданин: Покажете ми едно искане,у където някой е наел 
пущинак и го е направил до такова състояние да стане нива и го иска. Покажете 
ми едно такова искане.  Сега наех пак такава нива, след две, три години някой ще 
я хареса и Вие ще му го продадете.  
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Л. Цеков – председател на ОбС: Закона повелява само търг, ако ще се прода-
ва. Ние не посочим човека. 

Н- Карагьозов – секретар на община Копривщица: По добре е да не е цената 
на декар, а да определите цената за конкретния имот. Когато е целия имот е по-
друго за стъпка за надаване. Трябва да се индивидуализират имотите. 

Б. Виларов – съветник: Значи за имот 38558.14.306, предлагам цена 
6000.00лв.  и в т.1 да пише търг с явно надаване. 

Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-
ладната на комисията имот по имот с така направените предложения за промени 
на цените, а именно за имот 38558.14.306 – 6000,00лв 

„за” – 7- Л. Цеков,   Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Р. Скендерова, Б. 
Виларов, Г. Козлеков  

„против” – 3 - Ив. Кривиралчев,  Ис. Шипева – Пухова, Ст. Бучков, 
„въздържал се” – 1 - П. Тороманова 
Прие се решение №398 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал.4 от Закона за 
общинска собственост и чл.4 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Копривщи-
ца реши: 

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно надаване на 
поземлен имот 38558.14.306 -  ЧОС/земи по чл.19/  – местността 
„Орлов камък 2” –с площ 16,909 дка и АОС № 969/28.03.2012год. 

2. Определя начална тръжна цена  - 6000,00лв. 
3. Нормативно определените данъци и такси по сделката по ЗМДТ и 

свързаните с тях Наредби на ОбС да се внесат от спечелилия тър-
га в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на връчване на Заповедта 
за продажбата на Кмета. 

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да осъществи всички 
необходими административни действия по организиране и про-
веждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на 
имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собстве-
ност и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество. 

Р. Скендерова – съветник: От тук нататък кой както гласува така трябва да про-
дължи, защото нещата са еднакви, иначе е избирателно за човека. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Дотук сме видели една картинка. 
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За имот 38558.9.505 -  ЧОС /земи по чл.19/ – местността „Крива река” – нива с 
площ 6,342 дка и АОС № 777/20.04.2011год. цена 2250,00лв – първоначална тръж-
на цена. 

 „за” – 4- Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Р. Скендерова, Г. Козлеков  
„против” – 5 - Б. Виларов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев,  Ис. Шипева – Пу-

хова, Ст. Бучков, 
„въздържал се” – 2 - Л. Цеков,   П. Тороманова 
Решението не се приема. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Нашата кучка на нашето 

куче не дава, до си я спомните и да продължите евентуално, намерение има за този 
имот, там ще прави Гошко сая ако го купи евентуално, но няма да го купи.  

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица напусна заседанието. 
Б. Виларов – съветник: Като иска да строй да си внесе инвестиционното на-

мерение ще го прегласуваме.  
За имот 38558.13.468 -  ЧОС /земи по чл.19/ – местността „Джафарица - 3” – 

нива с площ 10,047 дка и АОС № 1103/26.04.2013год., цена 3500,00лв. 
Б. Виларов – съветник: Тук има ли инвестиционно намерение или няма? 
Р. Скендерова – съветник: Има. 
Б. Виларов – съветник: Тук се казва, че има инвестиционно намерение. 
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-

ладната на комисията с така направените предложения за промени на цените. 
„за” – 6 Л. Цеков, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Р. Скендерова, Б. 

Виларов, Г. Козлеков  
„против” – 3 - П. Тороманова,  , Ис. Шипева – Пухова, Ст. Бучков 
„въздържал се” – 1 - Ив. Кривиралчев 
Ис. Вълов – не гласува. 
Прие се решение № 399 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал.4 от Закона за 
общинска собственост и чл.4 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Копривщи-
ца реши: 

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно надаване на 
поземлен имот 38558.13.468 -  ЧОС /земи по чл.19/ – местността 
„Джафарица - 3” – нива с площ 10,047 дка и АОС № 
1103/26.04.2013год. 

2. Определя начална тръжна цена  - 3500,00лв. 
3. Нормативно определените данъци и такси по сделката по ЗМДТ и 
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свързаните с тях Наредби на ОбС да се внесат от спечелилия тър-
га в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на връчване на Заповедта 
за продажбата на Кмета. 

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да осъществи всички 
необходими административни действия по организиране и про-
веждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на 
имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собстве-
ност и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество. 

 
За поземлен имот 38558.13.58 -  ЧОС /земи по чл.19/ – местността „Шириней” 

– ливада с площ 9,170 дка и АОС № 1159/29.01.2014год цена – 3200,00лв 
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-

ладната на комисията с така направените предложения за промени на цените. 
„за” – 5 -  Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Р. Скендерова,  Г. Козлеков  
„против” – 2 -  Ис. Шипева – Пухова, Ст. Бучков 
„въздържал се” – 4 - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев,  Б. Виларов 
Предложението не се приема. 
За имот - Поземлен имот 38558.13.8 -  ЧОС/земи по чл.19/  – местността „Ко-

рубата” – ливада с площ 5,758 дка и АОС № 1093/11.03.2013год.- цена 2100,00лв. 
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-

ладната на комисията с така направените предложения за промени на цените. 
„за” – 2 -  Ис. Вълов, Р. Скендерова,  
„против” – 7 -  П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев,  Ис. Шипева – Пухова, Ст. 

Драгийски,  Г. Герданов, Ст. Бучков, Г. Козлеков 
„въздържал се” – 2 - Л. Цеков, Б. Виларов 
Предложението не се прие. 
 
За имот - Поземлен имот 38558.13.435 -  ЧОС/земи по чл.19/  – местността 

„Джафарица - 2” – ливада с площ 5,797 дка и АОС № 1160/09.04.2014год. – цена 
2100,00лв. 

Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-
ладната на комисията с така направените предложения за промени на цените. 

„за” – 5 -  Р. Скендерова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Г. Герданов, Г. Козлеков 
„против” – 3 -  Ив. Кривиралчев,  Ис. Шипева – Пухова, ,  Ст. Бучков,  
„въздържал се” – 2 - Л. Цеков, П. Тороманова,   
Ис. Вълов – не гласува. 
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Предложението не се прие. 
 
За имот - Поземлен имот 38558.10.17 -  ЧОС/земи по чл.19/  – местността 

„Беньова воденица” –площ 4,220 дка и АОС № 1161/09.04.2014год. – цена 
1500,00лв. 

Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-
ладната на комисията с така направените предложения за промени на цените. 

„за” – 4 -  Ис. Вълов, Р. Скендерова, Ст. Драгийски,  Г. Герданов 
„против” – 3 -  Ив. Кривиралчев,  Ис. Шипева – Пухова, Ст. Бучков 
„въздържал се” – 4 - Л. Цеков, П. Тороманова,  Б. Виларов, Г. Козлеков 
 
Предложението не се приема. 
 
За имот - Поземлен имот 38558.12.148 -  ЧОС/земи по чл.19/  – местността 

„Корията” – ливада с площ 9,783 дка и АОС № 770/20.04.2011год. – 3500,00лв це-
на. 

Г.Козлеков – съветник: Има ли инвестиционно намерение. 
П. Тороманова – съветник: Това е до фермата на Боряна, как да има то не е 

нейно все още за да има. 
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-

ладната на комисията с така направените предложения за промени на цените. 
„за” – 5 -  Р. Скендерова, Ст. Драгийски,  Г. Герданов, П. Тороманова,  , Г. 

Козлеков 
„против” – 4 -  Ив. Кривиралчев,  Ст. Бучков, Ис. Вълов, Ис. Шипева – Пухо-

ва 
„въздържал се” – 2 - Л. Цеков, Б. Виларов  
Предложението не се приема. 
  
За имот - 38558.13.56, заедно със сграда 38558.13.56.1 ЗП 34 кв.м -  ЧОС /земи 

по чл.19/ – Шириней–с площ 6980,00,00 кв.м и АОС № 215/20.12.2006год. 
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-

ладната на комисията с така направените предложения за промени на цените. 
„за” – 2 -  Ст. Драгийски,  Г. Герданов 
„против” – 4 -  Ив. Кривиралчев,  Ис. Шипева – Пухова, Ст. Бучков, Р. Скен-

дерова, 
„въздържал се” – 4 - Л. Цеков, П. Тороманова,  Б. Виларов, Г. Козлеков 
Ис. Вълов не гласува. 
Предложението не се приема. 
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За имот - 38558.11.5 -  ЧОС /земи по чл.19/  – местността „Гергьовден” – с 

площ 443 кв.м и АОС № 1088/30.07.2012год. 
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-

ладната на комисията. 
„за” – 9 -  Р. Скендерова, Ст. Драгийски,  Г. Герданов, П. Тороманова,  , Г. 

Козлеков, Л. Цеков, Б. Виларов, Ив. Кривиралчев,  Ис. Вълов 
„против” – 2 -  Ст. Бучков, Ис. Шипева – Пухова 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 400 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал.4 от Закона за 
общинска собственост и чл.4 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Копривщи-
ца реши: 

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно надаване  на по-
землен имот 38558.11.5 -  ЧОС /земи по чл.19/  – местността „Гергьов-
ден” –с площ 443 кв.м и АОС № 1088/30.07.2012год. 

2. Определя начална тръжна цена  - 8000,00 лв. 
3. Нормативно определените данъци и такси по сделката по ЗМДТ и свър-

заните с тях Наредби на ОбС да се внесат от спечелилия търга в срок от 
30 /тридесет/ дни от датата на връчване на Заповедта за продажбата на 
Кмета. 

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да осъществи всички необ-
ходими административни действия по организиране и провеждане на 
публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, съгласно 
разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 
За имот 38558.1.498 -  ЧОС/земи по чл.19/  – местността „Свети архангел” –с 

площ 582 кв.м и АОС № 1117/11.07.2013год. 
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-

ладната на комисията. 
„за” – 9 -  Р. Скендерова, Ст. Драгийски,  Г. Герданов, П. Тороманова,  , Г. 

Козлеков, Л. Цеков, Б. Виларов, Ив. Кривиралчев,  Ис. Вълов 
„против” – 2 -  Ст. Бучков, Ис. Шипева – Пухова 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 401 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал.4 от Закона 
за общинска собственост и чл.4 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Коприв-
щица реши: 

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно надаване на по-
землен имот 38558.1.498 -  ЧОС/земи по чл.19/  – местността „Свети ар-
хангел” –с площ 582 кв.м и АОС № 1117/11.07.2013год. 

2. Определя начална тръжна цена  - 11000,00 лв.  
3. Нормативно определените данъци и такси по сделката по ЗМДТ и свър-

заните с тях Наредби на ОбС да се внесат от спечелилия търга в срок от 
30 /тридесет/ дни от датата на връчване на Заповедта за продажбата на 
Кмета. 

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да осъществи всички необ-
ходими административни действия по организиране и провеждане на 
публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, съгласно 
разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 
За имот - 38558.2.350, заедно със сграда 38558.2.350.1 ЗП 65 кв.м и сграда  

38558.2.350.2 ЗП 48 кв.м-  ЧОС – Арнаут  махала–с площ 510, 00 кв.м и АОС № 
933/07.12.2011год. 

Б. Виларов – съветник: Предлагам да се запише срок на изграждане 5 години 
и откриване минимум 2 работни места и цена 16000,00лв без ДДС. 

Л. Цеков –председател на ОбС: Да запишем обект за изваряване на ракия.  
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-

ладната на комисията с направените промени. 
„за” – 9 -  Р. Скендерова, Ст. Драгийски,  Г. Герданов, П. Тороманова,  , Г. 

Козлеков, Л. Цеков, Б. Виларов, Ив. Кривиралчев,  Ис. Вълов 
„против” – 2 -  Ст. Бучков, Ис. Шипева – Пухова 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 402 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал.4 от Закона за 
общинска собственост и чл.4 ал.1 от НРПУРОИ , ОбС реши: 

1. Дава съгласие за продажба чрез конкурс с насоченост: обект за изваря-
ване на ракия на поземлен имот 38558.2.350, заедно със сграда 
38558.2.350.1 ЗП 65 кв.м и сграда  38558.2.350.2 ЗП 48 кв.м-  ЧОС – Ар-
наут махала–с площ 510,00,00 кв.м и АОС № 933/07.12.2011год. 
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2. Определя условия за конкурса: 
Начална тръжна цена  - 16000,00 лв. без ДДС. 
Откриване на работни места: минимум 2 броя. 
Срок за изграждане: 5 години  

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

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да включи в конкурсната 
документация да включи в конкурсната документация условията по 
т.2и  осъществи всички необходими административни действия по ор-
ганизиране и провеждане на конкурса, съгласно разпоредбите на Закона 
за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество. 

 
За имот – 38558.6.445  
Ис. Вълов – съветник: Дайте да помислим нещо за намаляване на цената. То-

ва е непродаваема цена. 
Б. Виларов – съветник: Предлагам да се гласува така цената, а след това да се 

намали. Да приемем някакъв разумен вариант. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Някакво основание. 
Ис. Вълов – съветник: Основание пазара. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Това е пазара – пазарните оценки. 
След продължилите разисквания, се пристъпи към гласуване докладната на 

комисията. 
„за” – 8 -  Р. Скендерова, Ст. Драгийски,  Г. Герданов, Г. Козлеков, Л. Цеков, 

Б. Виларов, Ив. Кривиралчев,  Ис. Вълов 
„против” – 2 -  Ст. Бучков, Ис. Шипева – Пухова 
„въздържал се” – 1 -  П. Тороманова 
Прие се решение № 403 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал.4 от Закона за 
общинска собственост и чл.4 ал.1 от НРПУРОИ , Общински съвет реши: 

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно надаване на по-
землен имот 38558.6.445 -  ЧОС  – ул. Любен Каравелов – Тороман ма-
хала –с площ 1578 кв.м и АОС № 469/13.01.2009год. 
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2. Определя начална тръжна цена  - 79500,00 лв без ДДС. 
3. Нормативно определените данъци и такси по сделката по ЗМДТ и свър-

заните с тях Наредби на ОбС да се внесат от спечелилия търга в срок от 
30 /тридесет/ дни от датата на връчване на Заповедта за продажбата на 
Кмета. 

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да осъществи всички необ-
ходими административни действия по организиране и провеждане на 
публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, съгласно 
разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 
За поземлен имот 38558.6.447, застроен с масивна сграда 38558.6.44.1 – 2 ет. 

ЗП 230 кв.м; мас. Сграда  38558.6.447.2 ЗП 397 кв.м. ПМС – 38558.6.447.3 ЗП – 13 
кв.м. паянтова сграда 38558.6.447.4 ЗП 10 кв.м . Паянтова сграда 38558.6.447.5 ЗП 
28. кв.м-  ЧОС  ул. Л. Каравелав – Тороман махала –с площ 1808,00 кв.м и АОС № 
472/13.03.2009год. 

 
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-

ладната на комисията. 
„за” – 9 -  Р. Скендерова, Ст. Драгийски,  Г. Герданов, П. Тороманова,  , Г. 

Козлеков, Л. Цеков, Б. Виларов, Ив. Кривиралчев,  Ис. Вълов 
„против” – 2 -  Ст. Бучков, Ис. Шипева – Пухова 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 404 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал.4 от Закона за 
общинска собственост и чл.4 ал.1 от НРПУРОИ , Общински съвет Коприв-
щица реши: 

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно надаване на по-
землен имот 38558.6.447, застроен с масивна сграда 38558.6.44.1 – 2 ет. 
ЗП 230 кв.м; мас. Сграда  38558.6.447.2 ЗП 397 кв.м. ПМС – 38558.6.447.3 
ЗП – 13 кв.м. паянтова сграда 38558.6.447.4 ЗП 10 кв.м . Паянтова сграда 
38558.6.447.5 ЗП 28. кв.м-  ЧОС  ул. Л. Каравелав – Тороман махала –с 
площ 1808,00 кв.м и АОС № 472/13.03.2009год. 

2. Определя начална тръжна цена  - 90966,00 лв. без ДДС. 
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3. Нормативно определените данъци и такси по сделката по ЗМДТ и свър-
заните с тях Наредби на ОбС да се внесат от спечелилия търга в срок от 
30 /тридесет/ дни от датата на връчване на Заповедта за продажбата на 
Кмета. 

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да осъществи всички необ-
ходими административни действия по организиране и провеждане на 
публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, съгласно 
разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 
М. Тороманова – техн. секретар: Да Ви уведомя, че тук докладната на коми-

сията има техническа грешка за въпросния имот е записана цената на земята, но не 
и на сградите, т.е. сумата за имота, който гласувахте е 186000,00лв., сега го забе-
лязах, че при писането на докладната съм сгрешила. 

Л. Цеков – председател на ОбС: При това предложение да предлагам да прег-
ласуваме решението, като се промени цената на 186000,00лв 

Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на пред-
ложението. 

„за” – 9 -  Р. Скендерова, Ст. Драгийски,  Г. Герданов, П. Тороманова,  , Г. 
Козлеков, Л. Цеков, Б. Виларов, Ив. Кривиралчев,  Ис. Вълов 

„против” – 1 -  Ис. Шипева – Пухова 
„въздържал се” – 1 - Ст. Бучков 
Прие се решение № 405 
На основание чл.21 ал.1 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица ре-

ши: 
1. Поради допусната техническа грешка променя т.2 от Решение № 404  

Било: 
Определя начална тръжна цена  - 90966,00 лв. без ДДС. 
Става: 

5. Определя начална тръжна цена  - 186000,00 лв. без ДДС. 
 

За поземлен имот 38558.6.443, заедно със сграда 38558.6.443.1 ЗП 46 кв.м и 
сграда 38558.6.443.2  ЗП 96 кв.м-  ЧОС  ул. Л. Каравелав – Тороман махала –с 
площ 3852,00,00 кв.м и АОС № 474/13.03.2009год. 

Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-
ладната на комисията. 
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„за” – 9 -  Р. Скендерова, Ст. Драгийски,  Г. Герданов, П. Тороманова,  , Г. 
Козлеков, Л. Цеков, Б. Виларов, Ив. Кривиралчев,  Ис. Вълов 

„против” – 2 -  Ст. Бучков, Ис. Шипева – Пухова 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 406 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал.4 от Закона за 
общинска собственост и чл.4 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Копривщи-
ца реши: 

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно надаване на по-
землен имот 38558.6.443, заедно със сграда 38558.6.443.1 ЗП 46 кв.м и 
сграда 38558.6.443.2  ЗП 96 кв.м-  ЧОС  ул. Л. Каравелав – Тороман ма-
хала –с площ 3852,00,00 кв.м и АОС № 474/13.03.2009год. 

2. Определя начална тръжна цена  - 199000,00 лв. без ДДС. 
3. Нормативно определените данъци и такси по сделката по ЗМДТ и свър-

заните с тях Наредби на ОбС да се внесат от спечелилия търга в срок от 
30 /тридесет/ дни от датата на връчване на Заповедта за продажбата на 
Кмета. 

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да осъществи всички необ-
ходими административни действия по организиране и провеждане на 
публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, съгласно 
разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 
За поземлен имот 38558.6.446, заедно със сграда 38558.6.446.1 ЗП 24 кв.м -  

ЧОС  ул. Л. Каравелав – Тороман махала –с площ 677,00,00 кв.м и АОС № 
470/13.03.2009год. 

Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-
ладната на комисията. 

„за” – 9 -  Р. Скендерова, Ст. Драгийски,  Г. Герданов, П. Тороманова,  , Г. 
Козлеков, Л. Цеков, Б. Виларов, Ив. Кривиралчев,  Ис. Вълов 

„против” – 2 -  Ст. Бучков, Ис. Шипева – Пухова 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 407 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал.4 от Закона за 
общинска собственост и чл.4 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Копривщи-
ца реши: 
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1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно надаване на по-
землен имот 38558.6.446, заедно със сграда 38558.6.446.1 ЗП 24 кв.м -  
ЧОС  ул. Л. Каравелав – Тороман махала –с площ 677,00,00 кв.м и АОС 
№ 470/13.03.2009год. 

2. Определя начална тръжна цена  - 35000,00 лв. без ДДС. 
3. Нормативно определените данъци и такси по сделката по ЗМДТ и свър-

заните с тях Наредби на ОбС да се внесат от спечелилия търга в срок от 
30 /тридесет/ дни от датата на връчване на Заповедта за продажбата на 
Кмета. 

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да осъществи всички необ-
ходими административни действия по организиране и провеждане на 
публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите, съгласно 
разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 
По т.4  от дневния ред - Разглеждане на Докладна на Р. Скендерова – пред-

седател на КЕУР, относно назначаване директор на ОП „Копривщица” 
Л. Цеков – председател на ОбС: Къде е Т. Малинов? 
Б. Виларов – съветник: Предлагам да не го разглеждаме, понеже него го няма. 
Ис. Шипева – съветник, изчете части от протоколи на ОбС в които са обсъжда-

ли работата на г-н Т. Малинов като директор на ОП. 
Б. Виларов – съветник: Мисля, че м. ноември миналата година във връзка с на-

рушения и констативни протоколи се изпратиха документите в прокуратурата да 
се провери докъде е стигнала проверката. 

Г. Козлеков – съветник: Аз съм лично засегнат там, но предварителните разго-
вори бяха други, а друго се случи. Не съм искал да става, извинявам се на всички. 
Извинявам се, че аз съм виновен да е на тази длъжност. Няма да гласувам за него, 
защото той не само, че подведе мен, но и всички хора. Много, много съм разоча-
рована. Съжалявам, че го няма тук. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Колеги с правилника, който приехме не помис-
лихме, че по този начин изключваме възможността да се проведе конкурс. Дей-
ността на предприятието трябва да се разшири  - сметосъбиране, озеленяване и 
строителство. Директора да е директор на ОП, а да си има ръководители за отдел-
ните звена. Това предприятие ще добие един вид, което го има в други общини. 
Перото за сметосъбиране ще има и печалба. 

Ис. Вълов – съветник: Съгласен съм, в този случай, но тогава изискванията бя-
ха направени да е Т. Малинов. Един добър мениджър ще води това предприятие. 
Трябва да се промени правилника. 

Ст. Бучков – съветник: Сегашния вид на предприятието да се промени с пра-



 
 

- 25 - от Протокол 44 
 

вилника и тогава да решим какъв ще е мениджър. 
Ис. Шипева – съветник: Приветствам това, което казахте, но се чудя как изгу-

бихте такива добри специалисти като Св. Петров, С. Андрейнски. Работа няма. 
Б. Виларов – съветник: Приветствам дискусията, но тя трябва да се проведе 

съвместно с директора или заместващия го, защото още в началото имаше пред-
ложение да е един вид БКС. Очаква се в началото на другата година клетката в 
Златица да проработи и тогава разходите за сметта ще са огромни ако са от външ-
на фирма. 

Р. Скендерова – съветник: Съгласна съм, че всичко което чух, но аз не се чувс-
твам виновна и продължавам да подкрепям Т. Малинов. ОП да придобие друг вид. 
Това е в сферата на пожеланията. Предлагам да си поправим грешките и аз про-
дължавам да подържам Т. Малинов. По метода на изключването не стигнах до 
друг кандидат. 

Г. Козлеков – съветник: Когато фактите говорят и боговете мълчат. 
Ив. Вълков – служител ОП: Независимо кой, трябва ни директор инженер ле-

совъд. 
Р. Скендерова – съветник: Нека някой да направи конкретно предложение. 
Ис. Шипева – съветник: Спешна среща на ОА и ОбС€ 

Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-
ладната на комисията. 

„за” – 2 -  Р. Скендерова, Г. Герданов 
„против” – 7 -  Ис. Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, Л. Цеков, Б. 

Виларов, Ив. Кривиралчев,  Ис. Вълов 
„въздържал се” – 1 - Ст. Бучков 

 П. Тороманова- не гласува – декларира конфликт на интереси. 
 
Г. Герданов – съветник: Сетиха се сега, че града пропада. 
 
По т.5 от дневния ред - Разглеждане на Докладна на Р. Скендерова – пред-

седател на КЕУР, относно промяна програмата за управление на общински 
имоти. 

Л. Цеков- председател на ОбС: на предната комисия, поискахте документи сега 
са представени. 

Г. Герданов – съветник: Това е много сериозен въпрос. Имота е даден от А. 
Каблешкова дарение – трябва де се разгледа добре – да го отложим. 

Ис. Шипева- съветник: Целия казус в годините да се разгледа. Становище на 
Комитов и Цеков и договора за дарение да ни се предостави. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Този имот така ли ще стои все пак? Там отива-
ме в друга посока, но какво ще правим с имота? 
 Ис .Шипева – съветник: Предлагам за днес да прекратим работата, понеже 
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минава вече 22,30 и да отложим другите точки за следваща сесия. 
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване на док-

ладната на комисията. 
„за” – 11  
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Предложението се прие. 
Поради приетото предложение Л. Цеков закри заседанието. 

 
Край: 22:45 часа. 
 
Протоколист: …….……                  Председател на ОбС: ……….……… 
    
              /М. Тороманова/                                                  /Л. Цеков/ 
        
 


