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П Р О Т О К О Л    № 50 

 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:           Община Копривщица  
ДАТА:                                               28.11.2014 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                14:00 h - 20:30 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                Мария Хр. Тороманова 

 
Днес 28.11.2014 година се проведе заседание на Общински съвет - град Коп-

ривщица. 
Присъстваха общинските съветници: Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендеро-

ва, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. То-
романова, Ис. Шипева, Ст. Бучков. 

Ст. Бучков – закъсняла. 
Присъстват още: Г. Герданов – Кмет и граждани. 
Л. Цеков . председател на ОбС представи проекта за дневен ред, като обяви в 

допълнителните материали има материал за т. разни – докладна записка от ПП „Зе-
меделски съюз”. 

Г. Козлеков – съветник: Предлагам, поради това, че може да ви се наложи да 
напусна заседанието по-рано да се преместят т.10, т.11 и т.12 на т.2., т.3 и т.4 и да 
се разменят. 

Г- Герданов – Кмет на община Копривщица: Днес е точно един месец от 
встъпването ми в длъжност и искам като първо да дам отчет какво е направила ОА 
като строителство, а по-късно ще дам отчет как съм заварил нещата в общината. 

Д. Татарлийска – гражданин: Имам един граждански апел Марийка Гърмидо-
лова е определена за лечение, същата получава 132,00лв пенсия и няма пари за да 
отиде на лечение. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Предлагам и този въпрос да го гледаме в т. 
Разни. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков представи проекта за дне-
вен ред на гласуване. 

„за” – 11- Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. 
Вълов, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. 
Бучков. 
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„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се следния дневен ред: 

1. Отчет на Кмета на община Копривщица 
2. Избор на зам. Председател на ОбС и попълване състава на постоянните ко-

мисии.  
3. Разглеждане на Докладна записка от КТСУ, относно преотреждане на об-

щински имот за Общински здравен център. 
4. Разглеждане на Докладна записка от КТСУ, относно преотреждане и преи-

менуване на общински имот – поделение.  
5. Разглеждане на Докладна записка от КТСУ, относно преотреждане на об-

щински имот за земеделска земя. 
6. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., относно приемане на ГП и це-

ни на дърва 
7. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., относно искане за финансово 

подпомагане на онкоболни. 
8. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР, относно искане за финансово 

подпомагане на диабетно болни. 
9. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., относно до финансиране на 

ЦДГ. 
10. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., относно представителство на 

община Копривщица във ВиК Асоциацията. 
11. Разглеждане на Докладна записка от КСПЗООКНВМСТ., относно предло-

жение за приемане на Културен календар на община Копривщица за 2015г. 
12. Разглеждане на Докладна записка от КСПЗООКНВМСТ., относно предло-

жение за приемане на Програма за развитие на читалищното дело за  
2015год.. 

13. Разглеждане на Докладна записка от КСПЗООКНВМСТ., относно предло-
жение за отпускане на персонална пенсия. 

14. Разглеждане Заповед на Областния управител, относно връщане на реше-
ния на ОбС. 

15. Питания 
16. Отговор на питания 
17. Разни. 

 
По т.1 от дневния ред - отчет на Кмета на община Копривщица 
Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Всичко това което ще кажа е 

направено с помощта на ОА. От ремонтира се авария на водопровода, направих-
ме всичко възможно да бъде пусната водата от Въртопа това е дело на ВИК, но 
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нямаше да се случи ако ОА не беше дала зор и не беше от допълнително хора да 
помагат. Вкарахме нова канализация на общински имот Палавееви, която кана-
лизация досега минаваше през имот на „Софийски имоти”, купиха се нови тръби 
и канализацията вече тече по нормален път. Ремонтира се покрива на здравна 
служба - един център в който се преглеждат нашите деца, нашите майки, нашите 
родители и целия град, който от години не беше претърсван. Водата течеше вът-
ре буквално в помещенията при лекарите и аптеката, включително имаше мухъл 
и още има. Искам да подчертая дълбоко всичко това, което е направено по отно-
шение на здравната служба не струва нищо на общината. Хиляда и петстотин ле-
ва парите са осигурени от мои приятели, които проявяват благотворителност.  
Претърсено е тото. От тук натам всички имоти, които са собственост на община 
Копривщица ще се претърсват, за да може да оформи добър покрив и вече имо-
тите да бъдат защитени от вода. Пусната е в експлоатация чешмата пред община-
та. Двете чешми на центъра на общината е нормално да имат вода,  още повече се 
провежда пазара тук в петък. Пуснахме чешмата пред Душко Кривиралчев, която 
течеше отвън и заливаше цялата улица, като периодично се спираше, сега е ре-
монтиран канала и си тече нормално. Един много дълъг дувар на църквата „Ус-
пение богородично” откъм семейство Косеви от порядъка на 50 метра дуварът не 
беше претърсван много години и имаше опасност да го вали и падне както падна 
другия който е до семейство Тотеви, ако имате спомен. Направихме бараж на во-
допровода който идва от Въртопа към река Петрешка който миеше калдъръма и 
имаше опасност да бъде разбит. Това всичко е направено с помощта на общинска 
администрация. Възстановихме водосток при улица „Първа пушка” при господин 
Драгийски водата вървеше по калдъръма и при замръзване няма да можеше да се 
мине, още повече че въпросната вода беше отбита към пътя който води до се-
мейство Матееви имаше опасност хората да не могат да влизат в собствения си 
имот. Направа на канал на Васла чешма. Улица Нешо Шабанов е улица на която 
е съсипан целия калдъръм и това е защото години наред тече едно деренце горе 
срещу Тихльо, залива цялата улица и калдъръма се кърти като замръзне. Вече е 
направена канализацията и е въведена въпросната вода в канализацията и всичко 
това е направено със съдействието на ВИК. Канализационните шахти по бул. 
„Х.Н.Палавеев”. Отпушване на канализационна тръба с вома по целия булевард 
Х.Н.Д.Палавеев, както и водата от мазето на ЦДГ. Пускане на обект на котел на 
твърдо гориво на ЦДГ, това е започнало преди мен, но със съдействието на ОА се 
забързаха нещата. Там има малко проблем, изчезнала е документация за да може 
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да бъде предоставена на котлонадзора. Работи се сериозно по отношение на ра-
диоточките. Изкърпен е и дюшемето на откритата сцена. Ще се пусне транспорта 
за петък и неделя до Стрелча. Подобрихме отношението между съседи, братя , 
сестри, което е голяма гордост. Осъществени срещи от Кмета, съответно със сек-
ретаря на общината и с главния инженер. Осъществени срещи на местно ниво с 
всички директори на структури в Копривщица. Осъществени срещи на регионал-
но ниво, на областно ниво, среща с областния управител на тема подготовка за 
зимата, там съответно се срещнахме с директора на областно пътно  управление, 
срещнахме се и с ВиК област, и на национално ниво са проведени срещи с ми-
нистъра на околната среда – Ивелина Василева на тема бъдещето на големия во-
ден цикъл, проведена е среща с главния секретар на министерство на транспорта 
и там е акцентиран въпроса за нашата ЖП гарата, там има едно сериозно надига-
не, и една от сериозните срещи е с директора на агенция пътища, знаете, че по 
посока Стрелча и по посока гарата има пропадания и канавките не са пипани и 
Лазар Лазаров, мисля, че е приет бюджета на второ четене и трябва да се зачис-
тят, защото канавките ще заледят нашите пътища. Г-н Карагьозов и главния сче-
товодител ще подготвят какви дела се водят в момента, какво е състоянието в 
момента и ще бъдете запознати на следващата сесия. Искам да има пълна проз-
рачност и да се знае какво се прави.  

Б. Виларов – съветник: Искам да благодарим на г-н Герданов за информация-
та, която ни предоставя, защото сме вече в предизборен период. В града се гово-
рят какви ли не небивалици, включително и това, че са се направили само 2 шах-
ти, но според мен трябва да се обърне внимание на цялостното състояние на об-
щината не само това какви дела се водят - какво е направено досега през този 
мандат, основните проблеми, които предстоят, какви грешки са допускани за да 
не се допускат в бъдеще време, например: начинът по който беше извършен ре-
монт на улица „Първа пушка”, бетоново корито което наля на „Петрешка” и така 
нататък. Информация за подготовка за събора. В началото на следващата година 
да се обърне внимание на министъра това, което са поели като ангажимент за по-
даване на събора в регистъра за най-добри практики.  

Ис. Шипева – съветник: Искам нещо да се уточни – проблемът с транспорта 
за Пловдив само за петък и неделя ли е решен? 

Г. Герданов – Кмет: За сега - да. 
Л. Цеков – Председател на ОбС: Случайно и аз присъствах на срещата, чове-

кът прояви разбиране, но въпросът е, че ние не може да продължаваме така без 
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договор. 
Г. Герданов – Кмет: Търсете фирми за да може тази връзка да я има. Няма 

желаещи. Нека декември, януари да видим как са нещата и ще се борим да има 
една сериозна връзка. 

По т.2 - Избор на зам. Председател на ОбС и попълване състава на посто-
янните комисии. 

Г.жа Скендерова изказа мнение, че не е необходимо избор на зам. председа-
тел и ОбС може да работи и без такъв, г-жа Шипева изказа мнение, че е необхо-
димо и това е една превантивна мярка при отсъствие на председателя на ОбС, г-н 
Виларов подкрепи мнението на г-жа Ск4ендерова. 

П. Литова – съветник: Да гласуваме „за” или „против избора на такъв. 
 „за” – 6 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев,  Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипе-

ва, Ст. Бучков. 
„против” – 5 - Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов, Ст. 

Драгийски 
„въздържал се” – 0 

Прие се предложението да се избере зам.председател на ОбС. 
Ис. Шипева – съветник: Предлагам най.възрастния Г. Козлеков. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 

гласуване. 
„за” – 5 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев,  , П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Буч-

ков. 
„против” – 3 - П. Литова – Кунчева, Б. Виларов, Ст. Драгийски 
„въздържал се” – 1-  Ис. Вълов 

Р. Скендерова – отказва да гласува, поради това, че противоречи на предход-
ното гласуване. 

Г. Козлеков – не гласува 
Прие се решение № 441 
На основание чл.24 ал.2 от ЗМСМА и чл.13 ал.1 от ПОДОСК, общински 

съвет реши: Избира за заместник председател на Общински съвет Коприв-
щица г-н Георги Козлеков. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Според мен не е добре да 
отминавате такова нещо като неучастие в гласуването, имате правилник, там из-
рично е написано как се гласува при присъствие на сесия.  

Л. Цеков – председател на ОбС: Ние не можем да накараме г-жа Скендерова 
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да гласува. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Не я карайте, искам да ка-

жа само как не се спазва правилникът. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Аз си давам отвод от всички комисии в които 

участвам и имате думата по попълване състава на комисиите. 
Б. Виларов – съветник: Трябва да има балансирано присъствие на всички съ-

ветници, защото имаме съветници, които са в трите комисии, а някои няма. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Да започнем по състава на ТСУ.  
Ис. Вълов – съветник: Б. Виларов за ТСУ. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 

гласуване. 
„за” – 6- Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. 

Виларов, Ст. Драгийски 
„против” – 0 
„въздържал се” – 5 - Л. Цеков, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. 

Бучков 
Прие се решение № 442 
На основание чл.21 ал.1т.1 и чл.48  от ЗМСМА Общински съвет Коприв-

щица реши: Избира за член на КТСУ - постоянна комисия към ОбС Коприв-
щица г-н Б. Виларов . 

Л. Цеков – председател на ОбС: Моля за предложения за секретар на ТСУ. 
Б. Виларов – съветник: Предлагам Ст. Драгийски. 
Ис. Шипева – съветник: П. Тороманова 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 

гласуване. 
За Ст. Драгийски. 

„за” – 5- Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов, Ст. Дра-
гийски 

„против” – 5 - Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. 
Бучков 

„въздържал се” – 1 - Л. Цеков,  
Предложението не се приема. 
За П. Тороманова 

„за” – 5- Л. Цеков, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ив. Кривиралчев 
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„против” – 1- Ис. Вълов 
„въздържал се” – 5 - Ст. Бучков, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, , Б. Ви-

ларов, Ст. Драгийски 
Предложението на се приема. 
Р. Скендерова – съветник: Предлагам г-н Б. Виларов 

„за” – 8- Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. 
Виларов, Ст. Драгийски, Л. Цеков, Г. Козлеков 

„против” – 1- Ис. Шипева 
„въздържал се” – 2 - П. Тороманова, , Ст. Бучков 

Прие се решение № 443 
На основание чл.21 ал.1т.1 и чл.48  от ЗМСМА Общински съвет Коприв-

щица реши: Избира за секретар на КТСУ - постоянна комисия към ОбС Коп-
ривщица г-н Б. Виларов . 

За КСПЗООКНВМСТ. 
Ст. Бучков – съветник: П. Тороманова 
Ис. Вълов – съветник: Предлагам Б. Виларов. 
Ив. Кривиралчев – съветник: П. Литова. 
П. Литова – Кунчева – съветник: Правя си отвод, поради това, че съм Предсе-

дател на Читалище „Х.Н.Д.Палавеев” и смятам, че имам конфликт на интереси. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 

гласуване. 
За Б. Виларов. 

„за” – 10- Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. 
Вълов, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, 

 „против” – 0 
„въздържал се” – 1 - Ст. Бучков. 
За П. Тороманова. 
„за” – 11- Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. 

Вълов, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. 
Бучков. 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
В резултат на направените гласувания се прие: 
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Прие се решение № 444 
На основание чл.21 ал.1т.1 и чл.48  от ЗМСМА Общински съвет Коприв-

щица реши:Избира за членове на КСПЗООКНВМСТ  - постоянна комисия 
към ОбС Копривщица г-н Б. Виларов и г-жа П. Тороманова. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Моля за предложения за председател на 
КСПЗООКНВМСТ. 

Р. Скендерова – съветник: Предлагам Б. Виларов. 
Ст. Бучков – съветник: Ис. Шипева. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 
гласуване. 

За Б. Виларов 
„за” – 5- Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов, Ст. Дра-

гийски 
„против” – 3- Г. Козлеков, Ис. Шипева, Ст. Бучков, 
„въздържал се” – 3 - Л. Цеков, П. Тороманова, Ив. Кривиралчев 
Предложението не се приема. 

За Ис. Шипева  
„за” – 6 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев,  Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипе-

ва, Ст. Бучков. 
„против” – 1 - Б. Виларов,  
„въздържал се” – 4 - Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Ст. Дра-

гийски 
Прие се решение 445 

На основание чл.21 ал.1т.1 и чл.48  от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 
реши: Избира за председател на КСПЗООКНВМСТ  - постоянна комисия към 
ОбС Копривщица г-жа Ис. Шипева. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Моля за предложения за секретар на 
КСПЗООКНВМСТ. 

Ив. Кривиралчев –съветник: Б. Виларов 
Б. Виларов – съветник: Правя си отвод. 
Г. Козлеков – съветник: П. Тороманова 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 

гласуване. 
За П. Тороманова – секретар на КСПЗООКНВМСТ 
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„за” – 8- Л. Цеков, Ив. Кривиралчев,  Г. Козлеков,  Ис. Шипева, Ст. Бучков. Р. 
Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ст. Драгийски 

„против” – 0 -  
„въздържал се” – 2 - Ис. Вълов, Б. Виларов 
П. Тороманова не гласува. 

Прие се решение № 446 
На основание чл.21 ал.1т.1 и чл.48  от ЗМСМА общински съвет Копривщица 
реши: Избира за секретар на КСПЗООКНВМСТ  - постоянна комисия към 
ОбС Копривщица г-жа П. Тороманова. 

За КПУКИ 
Ст. Бучков – съветник: Ив. Кривиралчев 
Ив. Кривиралчев – съветник: Ис. Вълов 
Ис. Вълов – съветник: П. Литова 
П. Литова – съветник: Давам си отвод. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 

гласуване. 
За Ив. Кривиралчев. 

„за” – 8- Л. Цеков,  Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ст. Драгийски, Г. Коз-
леков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Бучков. 

„против” – 0 
„въздържал се” – 2 - Ис. Вълов, Б. Виларов 
Ив. Кривиралчев не гласува. 
За Ис. Вълов  
„за” – 10- Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Б. 

Виларов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Бучков. 
„против” – 0 
„въздържал се” – 1 - Ис. Вълов 
След направените гласувания 
Прие се решение № 447 
На основание чл.21 ал.1т.1 и чл.48  от ЗМСМА, общински съвет Коприв-

щица реши: Избира за членове на КПУКИ  - постоянна комисия към ОбС 
Копривщица г-н Ив. Кривиралчев и г-н Ис. Вълов. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Моля за предложения за секретар. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Ис. Вълов 
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  Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението 
на гласуване. 

„за” – 10- Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Б. 
Виларов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Бучков. 

„против” – 0 
„въздържал се” – 1 - Ис. Вълов 
Прие се решение № 448 
На основание чл.21 ал.1т.1 и чл.48  от ЗМСМА, Общински съвет Коприв-

щица реши: Избира за секретар на КПУКИ  - постоянна комисия към ОбС 
Копривщица г-н Ис. Вълов. 

За КОАВ членове. 
П. Тораманова – съветник: П. Литова 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 
гласуване. 

„за” – 10- Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, Ис. Вълов, Б. Виларов, 
Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ст. Бучков, Ис. Шипева. 

„против” – 0 
„въздържал се” – 1- П. Литова – Кунчева 
Прие се решение № 449 
На основание чл.21 ал.1т.1 и чл.48  от ЗМСМА, Общински съвет Коприв-

щица реши: Избира за член на КОАВ - постоянна комисия към ОбС Коприв-
щица г-жа П. Литова - Кунчева. 

За председател на КОАВ 
Ив. Кривиралчев – съветник: П. Литова 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 
гласуване. 

„за” – 10- Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, Ис. Вълов, Б. Виларов, 
Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ст. Бучков, Ис. Шипева. 

„против” – 0 
„въздържал се” – 1- П. Литова – Кунчева 
Прие се решение № 450 На основание чл.21 ал.1т.1 и чл.48  от ЗМСМА, 

общински съвет Копривщица реши: Избира за председател на КОАВ - посто-
янна комисия към ОбС Копривщица г-та П. Литова - Кунчева. 
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По т.3 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от КТСУ, от-

носно преотреждане на общински имот за Общински здравен център. 
Г. Козлеков представи докладната на комисията. 
Г. Герданов – Кмет на ОбС: Докладната е продиктувана от това, че нямаме 

подходяща сграда за това. 
Б. Виларов – съветник: Искам да поздравя Кмета, че така бързо действа по 

един наболял въпрос. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 

гласуване. 
„за” – 10- Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. 

Вълов, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ст. Бучков. 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Ис. Шипева- отсъства от залата  
Прие се решение № 451 
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.18 и чл. 21, ал.1, т. 11 

от ЗМСМА, Общински съвет Копривщица реши: 
Да бъде проведена процедура за преотреждане на имот УПИ-V- „За битов 

комбинат" от имот пл.№787 кв. 55 по плана на гр.Копривщица от 1987г., нов 
идентификатор ПИ 38558.5.116 по КК и КР за землището на гр.Копривщица от 
2007г. „ЗА ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР" 

 
По т. 4 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от КТСУ, от-

носно преотреждане и преименуване на общински имот – поделение.  
Г. Козлеков представи проекта за решение. 
Б. Виларов – съветник: Според мен втора точка трябва да е: взима решения за 

провеждане процедура за преотреждане. Защо пише за промишлени нужди, не ли 
по-добре от промишлени и стопански нужди. 

Р. Йовков – гражданин: По- точно е за смесено предназначение. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Там освен, че има жилищни 

сгради, има чисто земеделска земя, има гора, река, има сгради които са за срутване. 
Б. Виларов – съветник: Според мен да е база „Шипиней” -1 и база „Шириней” -

2.  
Ив. Лесков – директор ОП: Там има 14000,00 кв.м площ, които стоят така, как-
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то и има само срутили се сгради. Там каквото и да реши предприятието да прави, за 
да се вкара необходимата мощност, за да се направи нещо, ако е за земеделски имот 
нещата изглеждат по един начин, ако е за промишлен имот са по друг начин. 

Р. Йовков – гражданин: Трябва да се провери в ЗОЗЗ, за това кое е урбанизи-
рана територия, в момента тече период по паспортизиране на сградите. Това се пра-
ви от фирми и тогава да се измисли предназначението на тези неща. На този етап 
каквото и да напишете, смятам, че ще сгрешите. Имота е голям и там има поле за 
развитие на общината.  

Ис. Вълов – съветник: Предлагам втора точка да е то до изброяване номера на 
имота.  

След продължилите разисквания Л. Цеков оформи следния проект за реше-
ние: На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.18 и чл. 21, ал.1, т. 11 от 
ЗМСМА, общински съвет – Копривщица Реши:1.Одобрява именуването на ПИ 
38558.13.52 с името „База Шириней1” и ПИ 38558.12.302 с името „База Шириней 
2” . 2. Възлага на кмета на Община Копривщица да предприеме необходимите 
действия за промяна статута на ПИ 38558.13.52 и ПИ 38558.12.302 , и го подложи 
на гласуване. 

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

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 

Прие се решение № 452 
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.18 и чл. 21, ал.1, т. 11 

от ЗМСМА, Общински съвет Копривщица реши: 
1.Одобрява именуването на ПИ 38558.13.52 с името „База Шириней 1” и 

ПИ 38558.12.302 с името „База Шириней 2” .  
2. Възлага на кмета на Община Копривщица да предприеме необходимите 

действия за промяна статута на ПИ 38558.13.52 и ПИ 38558.12.302 . 
 

По т. 5 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от КТСУ, от-
носно преотреждане на общински имот за земеделска земя. 

Г. Козлеков представи проекта за решение. 
Р. Скендерова – съветник: Предлагам в т.2 да пише: възлага на Кмета да из-

върши необходимите действия за изпълнение на т.1. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 
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гласуване. 
„за” – 11- Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. 

Вълов, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. 
Бучков. 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 

Прие се решение № 453 
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.1, т. 11 от 

ЗМСМА, общински съвет Копривщица реши:  
1. Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот 

38558.14.306, а именно от път на земеделска земя. 
2. Упълномощава Кмета да извърши всички законови действия за при-

лагане на т.1, като спази разпоредбите на чл.78 от ППЗСЗЗ. 
 

По т.6 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., от-
носно приемане на ГП и цени на дърва. 

Р. Скендерова представи материалите по точката. 
Б. Виларов – съветник: При положение, че имаме над 10000 куб.м  санитарни 

сечи, не трябва ли ГП да е минус 10000 куб.м, защото това означава догодина да 
добиваме над 20000 куб.м.? Ще има проблем с ГСП. Няма да е регулярно ползва-
нето. 

Ст. Бучков – съветник: Да се даде приоритет на санитарните сечи, които от-
ново никъде не са включени.  

Ст. Бучков – съветник: Предлагам да се вземат поотделно решения по всяка 
точка. 

Ив. Лесков – директор на ОП: Предложения ГП е на база на извлечение, няма 
изменение между данните на комисия, защото не са описани още данните от сне-
голома. До края на май трябва повалената маса да е изнесена от сечищата. Проб-
лемът е, че трябва де се залесява и разходите са около 1000,00лв на декар. Док-
ладната е за мека дървесина – каваци в селскостопански имоти.  

Ст. Бучков – съветник: Предлагам да разгледаме тази докладна за меката дър-
весина, по нея не виждам по т.2 дърва от корен цена, както и ОЗ по т.3. и по т.6 
ОЗ от временен склад. 

Р. Йовков – гражданин: При 20.00лв от склад, трябва да е 5.00 лв такса от ко-
рен за да се изчистят. 

Ст. Бучков – съветник: Предложи следните цени на меки широколистни ви-
дове на: 
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1. Определя цена за продажба на корен на меки широколистни 
видове на: 
- ЕСД на меки широколистни видове - 40,00 лв./пл.куб.м без 
ДДС 
- технологична дървесина и дърва за огрев – 5,00 лв на прост-
ранствен куб.м. без ДДС 
- ОЗМ – 10,00 лв  пл.куб.м. без ДДС 

2. Определя цена за продажба на добита дървесина от временен склад 
на меки широколистни видове на: 
- ЕСД -  65,00 лв./пл.куб.м. без ДДС. 
- технологична дървесина и дърва за огрев на меки широколистни 

видове - 20,00 лв./пространствен куб.м. без ДДС. 
- ОЗМ - 40,00 лв  пл.куб.м. без ДДС 

 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 

гласуване. 
„за” – 11- Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. 

Вълов, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. 
Бучков. 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение № 454 

На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА, общински съвет Копривщица реши: 
Определя цени за продажба на плътна дървесина от меки широколистни ви-

дове в ОПФ, вследствие на обилния снеговалеж както следва:  
1. На корен: 

- ЕСД на меки широколистни видове - 40,00 лв./пл.куб.м без ДДС 
- технологична дървесина и дърва за огрев – 5,00 лв на пространст-

вен куб.м. без ДДС 
- ОЗМ – 10,00 лв  пл.куб.м. без ДДС 

2. Добита дървесина от временен склад на меки широколистни видове 
на: 

- ЕСД -  65,00 лв./пл.куб.м. без ДДС. 
- технологична дървесина и дърва за огрев на меки широко-

листни видове - 20,00 лв./пространствен куб.м. без ДДС. 
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- ОЗМ - 40,00 лв  пл.куб.м. без ДДС 
Премина се към разглеждане частта за разглеждане от докладната по ГП. 
Р. Скендерова представи проекта за решение. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 

гласуване. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 

гласуване. 
„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. 

Вълов, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 2 - Ис. Шипева, Ст. Бучков. 

Прие се решение № 455  
На основание чл.7(1), чл.68(2) и чл.71 от Наредбата по чл.95(1) от Закона 

за горите във връзка с чл.21(1) , т.12 от ЗМСМА ОбС - Копривщица. РЕШИ: 
Приема годишен план за ползване на дървесина за 2015год., в обем на 

10590 куб.м лежаща маса в ГТ собственост на община Копривщица, съгласно 
Приложение 1. 

По предложението за цените: 
Ст. Бучков – съветник: Защо се увеличават цените само на местното населе-

ние? 
В. Новакова – счетоводител ОП: Това са минимални цени. Кмета може да ги 

увеличава. 
Ст. Бучков – съветник: Това обяснение мен не ме удовлетворява да си оправяте 

цените само от жителите. 
Р. Йовков – гражданин: Това е цена под себестойност. 
Ив. Лесков – директор ОП: Това е в крайна сметка от 20,00лв на семейство. 
Р. Скендерова – съветник: Кое налага разбиването на жителите собственици на 

сгради и постоянно живеещи? 
Ив. Лесков – директор на ОП: Иначе да ограничим ценово до 10 куб.м. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Ако се върнем назад, ОбС се е обединявал 

около цените на хората – социалните цени. Ще продължаваме ли социалната поли-
тика? 

Б. Виларов – съветник: Тук въпросът е дали да не намалим цената и на пенсио-
нерите под 80 години, понеже увеличаваме цената, а да вдигнем с един лев цената 
на тези, които не са пенсионери. 
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Ис. Шипева – съветник: Аз предлагам следните цени по таблица – приложение 
1:  

Категория / Сортимент мярка Единична цена   лв. / м3 
по дървесен вид, без ДДС 

  
бк М. 

шир. 
бб см др.игл 

ЕДРА       

Трупи за шперплат м3  140     

Трупи за бичене > 50 см м3  90 70 90 95 95 

Трупи за бичене от 30 до 49 см м3  85 70 90 95 95 

Трупи за бичене от 18 до 29 см м3  80 65 80 85 85 

СРЕДНА       

Трупи за бичене от 15 до 17 см м3  50 45 60 65 65 

Технологична дървесина м3  50 45 45 45 45 

Греди обли м3 50 45 45 45 45 

ДРЕБНА       

Технологична дървесина м3  50 45 45 45 45 

ДЪРВА       

Технологична дървесина м3  50 45 45 45 45 

ОЗМ м3  50 45 50 50 50 
Дърва за горене за жители на гр. Коп-
ривщица  

м3 / пространст-
вен 29 20 20 20 20 

Дърва за горене за собственици на 
жилищни сгради в гр. Копривщица 

м3 / пространст-
вен 32 22 22 22 22 

Дърва за горене за ЮЛ и жители на 
др. населени места 

м3 / пространст-
вен 40 23 23 23 23 

Дърва за горене на преференциални 
цени с Решение на ОбС Копривщица 

м3 / пространст-
вен 24 18 18 18 18 

Приложение 2: 
Категория / Сортимент мярка Единична цена   лв. / м3 

по дървесен вид, без ДДС 

  
бк М. 

шир. 
бб см др.иг

л 
ДЪРВА       
Дърва за горене за жители на гр. Коп-
ривщица  

м3 / пространст-
вен 41 32 32 32 32 

Дърва за горене за собственици на 
жилищни сгради в гр. Копривщица 

м3 / пространст-
вен 44 34 34 34 34 

Дърва за горене за ЮЛ и жители на 
др. населени места 

м3 / пространст-
вен 50 23 23 23 23 

Дърва за горене на преференциални 
цени с Решение на ОбС Копривщица 

м3 / пространст-
вен 36 30 30 30 30 

 
Л. Цеков – председател на ОбС: Моля да прекъснем разискванията по тази 

точка и да разгледаме докладната за диабетно болните, поради това, че техни пред-
ставители чакат и бързат, понеже трябва да си бият инсулина и след това ще про-
дължим. 



 
 

- 17 - от Протокол 50 
 

 

По т.7 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от КЕУР, от-
носно искане за финансово подпомагане на диабетно болни. 

 
Ис. Шипева – съветник: В бюджет 2015год., дали е заложена тази сума. 
Р. Скендерова – съветник: Няма да е коректно да е от списъчен състав няма да 

е коректно. Ако гласуваме, ще е за всички, не даваме пари за членство в това дру-
жество. Това не е правилна социална политика – това е порочна практика. Ние сме 
общински съветници. 

М. Косева – гражданин: Който съм знаела, че е болен съм го канила да дойде в 
нашето дружество като съм обяснявала какво може да получават, какво трябва да 
правят, има някои, които ме отблъскват – значи те не си мислят за здравето. Цяло 
лято идвам и ме отхвърляте, ако няма да ги давате, благодаря Ви, но знайте, че ни-
кой не е застрахован, че няма де се разболее от тази болест. Аз давам на месец по 
350,00лв за лекарства. Да видим, че тази община се грижи за нас. 

Б. Виларов –съветник: Факт е, че проблемът с диабетно болните е много сери-
озен в България, факт е, че от години даваме за онкоболните, но има още един факт 
– връщат се решения ако не е посочено от кои пера в бюджета ще се дават и ние не 
може да взимаме решения без да знаем какво се случва с Бюджет 2015. Ще дойдат 
и хората, които са инвалиди. 

Л. Цеков – председател на ОбС: За да излезем от това положение при старото 
ръководство бяхме написали да се включи в бюджета, ако искате да вземем прин-
ципно решение да бъде включено в Бюджет 2015г. 

Г. Герданов – кмет на община Копривщица: Тук е мястото да кажа, че бях 
страшно разочарован от факта, че общински съветници и граждани не присъстваха 
на общественото обсъждане. Ако вземете решение моля да се изчисти и да предло-
жите и източниците на приходи. Ние ги обезпечаваме голяма част с дърва на пре-
ференциални цени. 

М. Тодорова – гражданин: Аз съм от 23 години с диабет. Не съм за скапаните 
Ви 20,00лв., аз съм многодетна майка не съм се възползвала от нищо. Внучката ми 
е на инсулин. От колко време е тази организация.  

Ис. Вълова – съветник: Да кажат от финансова служба колко има възможност 
да се даде и да се разпределят парите по равно на всички. 

Л. Цеков – председател на ОбС: ОА трябва да е първоизточника, защото ще 
вземем решение, но те отиват там и няма възможност и до там. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Предлагам да вдигнем цената на мерата с 0,50лв 
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и да се дадат парите за социална политика. 
Г. Козлеков напуска заседанието. 
Б. Виларов – съветник: Има и други механизми, някои общини са взели реше-

ние за създаване на фондове.  
Л. Цеков представи следния проект за решение: ОБС дава принципно съгласие 

за отпускане на ежемесечна помощ в размер на 20,00лв на всеки диабетно болен 
постоянен жител на община Копривщица за 2015год. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 
гласуване. 

„за” – 8 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Ст. Дра-
гийски, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Бучков. 

„против” – 0 
„въздържал се” – 2 - Р. Скендерова, Б. Виларов 
Прие се решение № 456 
На основание  с чл.21(1) , т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Копривщица ре-

ши:  
ОБС дава принципно съгласие за отпускане на ежемесечна помощ в раз-

мер на 20,00лв на всеки диабетно болен постоянен жител на община Коприв-
щица за 2015год. 

 
По т.6 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., от-

носно искане за финансово подпомагане на онкоболни. 
Л. Цеков представи следния проект за решение: ОБС дава принципно съгласие 

за отпускане на ежемесечна помощ в размер на 30,00лв на всеки онкоболен постоя-
нен жител на община Копривщица за 2015год. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 
гласуване. 

„за” – 7 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Ст. Дра-
гийски, П. Тороманова, Ст. Бучков. 

„против” – 0 
„въздържал се” – 2 - Р. Скендерова, Б. Виларов 
Ис. Шипева – подава декларация за конфликт на интереси. 
Прие се решение № 457 
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На основание  с чл.21(1) , т.6 от ЗМСМА , общински съвет Копривщица ре-
ши: ОБС дава принципно съгласие за отпускане на ежемесечна помощ в размер на 
30,00лв на всеки онко болен постоянен жител на община Копривщица за 2015год 

Л. Цеков – председател на ОбС: Предлагам да се върнем отново към текущата 
точка пет от дневния ред. 

Ис. Вълов – съветник: Предлагам да ги вдигнем както на местното население, 
тук също да ги вдигнем. 

Р. Скендерова – съветник: Защо не останат като миналата година?! 
Ст. Бучков – съветник: Предлагам да се вдигнат 4,00лв, съответно както на жи-

телите. 
Р. Йовков – гражданин: Да има справедливост, както на жителите, на ОЗ какво 

му се вдига 14% завишение. 
Ис. Шипева – съветник: Предлагам следните цени по приложение3 и приложе-

ние 4: 
 

Приложение 3   
  

Сортимент Дървесен 
вид 

мярка Продажни цени  
на корен  
2014 г. 

Предложение за 
продажни цени на 

корен 2015 г. 
 

  
  

Трупи за шперплат 
бк 

м3 
122,00 126,00 

трп  - 

Трупи за бичене > 50 см 
бк 

м3 
65,00 67,00 

трп  45,00 

Трупи за бичене от 30 до 49 см 
бк 

м3 
60,00 62,00 

трп  45,00 

Трупи за бичене от 18 до 29 см 
бк 

м3 
57,00 59,00 

трп  40,00 

Трупи за бичене от 15 до 17 см 
бк 

м3 
 - 

трп  30,00 

Технологична дървесина бк 
м3 

30,00 30,00 

 трп  20,00 

ОЗМ бк 
м3 

35,00 35,00 

 трп  30,00 
Дърва за огрев бк 

м3 
24,00 28,00 

 трп  20,00 

 
 
Приложение 4 
 

Сортимент Дървесен 
вид 

мярка Предложение за 
продажни цени 
на корен 2015 г. 
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1 2 3 4 

Трупи за бичене > 50 см 

см 

м3 

85,00 
бб 75,00 

здгл 85,00 

Трупи за бичене от 30 до 49 см 

см 

м3 

75,00 
бб 70,00 

здгл 75,00 

Трупи за бичене от 18 до 29 см 

см 

м3 

65,00 

бб 60,00 
здгл 65,00 

Трупи за бичене от 18 до 29 см 

см 

м3 

45,00 

бб 42,00 

здгл 45,00 

Технологична дървесина   
м3 
 

20,00 

ОЗМ  32,00 

Дърва за огрев  20,00 

 
Ст. Бучков – съветник: Предлагам следния проект за решение като текст: 

Приема минимални цени за продажба на дървесина добити от ОГТ от временен и 
централен склад по приложение №1 и приложение №2; приема минимални тръж-
ни цени за продажба на стояща дървесина от корен съгласно приложение №3 за 
иглолистни и приложение №4 за широколистни; възлага на Кмета на община 
Копривщица да определя цени на дървесина добити от ОГТ по-високи от т.1 ако 
това е целесъобразно. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 
гласуване. 

„за” – 10 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Ст. 
Драгийски, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Бучков, Р. Скендерова, Б. Виларов 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 -  
Прие се решение № 458 

На основание  с чл.21(1) , т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Копривщица 
реши: 

 
  

1. Приема минимални цени за продажба на дървесина добити от ОГТ 
от временен и централен склад по приложение №1 и приложение №2;  

2. Приема минимални тръжни цени за продажба на стояща дървесина 
от корен съгласно приложение №3 за иглолистни и приложение №4 за 



 
 

- 21 - от Протокол 50 
 

 

широколистни видове;  
3. Възлага на Кмета на община Копривщица да определя цени на дър-

весина добити от ОГТ по-високи от т.1 ако това е целесъобразно. 

 По отношение начина на ползване. 
Б. Виларов – съветник: В основанието да се допълни и чл.115 от ЗГ и да се до-

бави номера на решение с което даваме 30% на местни фирми. 
Поради непостъпили други предложение се премина към гласуване на напра-

вените предложения. 
„за” – 10 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Ст. 

Драгийски, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Бучков, Р. Скендерова, Б. Виларов 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 -  
Прие се решение № 459 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с връзка с чл.112, ал.1, 
т.2 и чл.115 от Закона за горите, чл.5, ал.З, от Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общин-
ска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 
и Решение № 438 / 31.10.2014год. Общински съвет Копривщица реши: 

1. Определя 40% от годишното ползване на дървесина през 2015 г. да се 
изпълни от Общинско предприятие „Копривщица", гр. Копривщица. 

2. Определя 30% от годишното ползване на дървесина през 2015 г. да се 
изпълни от фирми по реда на чл.112, ал.1 т.2 от ЗГ. 

3. Ползването на дървесина от подотдели 9089 „ж", 9093 „д", 9111 „в" и 
9112 „д" да се извърши по реда на чл.115 от ЗГ. 

4. Определя ползването на дървесина от санитарни сечи, да се извърши 
чрез продажба на дървесина на корен. 

 
По т.8 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., от-

носно до финансиране на ЦДГ. 
Р. Скендерова представи докладната на комисията. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Днес идва директорската на ЦДГ и заяви, че 

няма да дойде и ни стана ясно, че не става въпрос за това, което сме говорили, а 
става въпрос за диференцираното заплащане.  

Р. Скендерова – съветник: Като няма да дойде, има ли допълнително дни от-
пуска директорката на ЦДГ? Предлагам по тази точка нищо да не гласуваме. 
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Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: ЦДГ числеността е 6 човека и 
след като се завръща една учителка е 7 човека и са надвишили фонда. 

Ис. Шипева – съветник: За пореден път неуважение от страна на Директора на 
ЦДГ, един ръководител при изготвяне на бюджета и този бюджет ние сме го гласу-
вали, също тя е знаела, че има човек по майчинство и ще се върни. Госпожата си 
прави подборно на който си иска заплащане. Тези три процента за диференцирано-
то да ме прощават, но януари са си увеличили заплатите, а сега им се иска и тях да 
си ги вземат.  

Р. Скендерова – съветник: Този ръководител не казва два пъти едно и също 
нещо. Тя обясни, че започването на работата не е причина за намалената ФРЗ. кон-
фликтите са в резултат на управлението. Директорката да е подпомогната от фи-
нансистите при бюджет. 

Ел. Чумпова –служител ЦДГ: Това, което знам е, че това диференцирано е за-
дължително. Тези 3% те трябва да си ги получат. 

Л. Цеков – председател на Обс: Искането беше за ФРЗ. Днес казва, че не е за 
ФРЗ е за диференцирано заплащане около 1500,00лв. 

Поради това, че не стана ясно за какво трябва да се гласуват тези пари, съвет-
ниците решиха да не се подлага на гласуване. 

По т.9 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., от-
носно представителство на община Копривщица във ВиК Асоциацията. 

Р. Скендерова представи докладната на комисията. 
Поради непостъпили други предложение се премина към гласуване. 
„за” – 10 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Ст. 

Драгийски, П. Тороманова, Ис. Шипева, Р. Скендерова, Б. Виларов, Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 460 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 
198е, ал.З и ал.5 от Закона за водите и чл.57 ал.6 от ПОДОСК, Общински съвет 
Копривщица реши:   

1. Упълномощава Генчо Дойчев Герданов - Кмет на Община Коприв-
щица за представител на община Копривщица в общото събрание на 
Асоциация по ВиК-София област.  

2. При невъзможност на Кмета на Община Копривщица да участва 
лично, ОбС определя Николай Дойчев Карагьозов - Секретар на Об-
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щина Копривщица за представител на Община Копривщица в Общо-
то събрание на Асоциацията по ВиК - София област. 

 
Ис. Вълов напусна заседанието на ОбС. 
По т.10 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от 

КСПЗООКНВМСТ., относно предложение за приемане на Културен календар 
на община Копривщица за 2015г. 

Б. Виларов – съветник: Предлагам да отпадне точка втора, още повече, че су-
мата 30 000,00лв е изключително ниска. 

След продължилите разисквания съветниците се обединиха около събитията 
включени в културния календар. 

Поради непостъпили други предложение се премина към гласуване. 
„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ст. Драгийски, П. 

Тороманова, Ис. Шипева, Р. Скендерова, Б. Виларов, Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 -  
Прие се решение № 461 
На основание чл.17 ал.1 т.5 и чл.21 ал.1 т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Об-

щински съвет Копривщица реши:  Приема календар за културните събития на 
Община Копривщица за 2014год. съгласно приложение №1, неразделна част от 
настоящето решение. 

По т.11 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от 
КСПЗООКНВМСТ., относно предложение за приемане на Програма за раз-
витие на читалищното дело за  2015год. 

Ис. Шипева представи проекта за решение. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Нека се канят театрални сценични състави. 
Ис. Шипева – съветник: Аз лично няма да подкрепя програмата, поради то-

ва, че не виждам подготовка на групата за съхранение на автентичен фолклор. 
Поради непостъпили други предложение се премина към гласуване. 
„за” – 6 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Ст. Драгийски, П. Тороманова, Р. Скен-

дерова, Б. Виларов  
„против” – 0 
„въздържал се” – 2 – Ис. Шипева, Ст. Бучков 
П. Литова – Кунчева – подава декларация конфликт на интереси като предсе-

дател ан НЧ „Х.Н.Д.Палавеев” 
Прие се решение № 462 
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На основание чл.26а ал.2 от ЗНЧ и чл.21 ал.1 т.12 от  ЗМСМА,  общински 
съвет Копривщица реши: Приема програма за развитие на читалищното дело 
за 2015год. – Приложение №1 от настоящето решение. 

 
По т.12 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от 

КСПЗООКНВМСТ., относно предложение за отпускане на персонална пен-
сия. 

Л. Цеков представи докладната. 
Поради непостъпили други предложение се премина към гласуване. 
„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ст. Драгийски, П. 

Тороманова, Ис. Шипева, Р. Скендерова, Б. Виларов, Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 463 
На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 и ал. 2 от  ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 

2, т. 1 и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92 
от кодекса за социално осигуряване, Общински съвет Копривщица реши: 

 Упълномощава кмета на община Копривщица да внесе предложение чрез НОИ 
до МС за отпускане персонална пенсия по смисъла на чл.92 от Кодекса за социално 
осигуряване на дете – Цветелина Григорова Минкова, което е без право на наследс-
твена пенсия от починал родител Григор Цветанов Минков. 

Препис от решението да се изпрати на Министерския съвет, чрез Националния 
осигурителен институт. 

 
По т.13 от дневния ред - Разглеждане Заповед на Областния управител, 

относно връщане на решения на ОбС. 
Л. Цеков представи заповедта на областния управител и предложи проект за 

решение за отмяна на върнатите решения. 
Поради непостъпили други предложение се премина към гласуване. 
„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ст. Драгийски, П. 

Тороманова, Ис. Шипева, Р. Скендерова, Б. Виларов, Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 464 

Мотиви: Върнато решение от областен управител на София област със заповед 
№ ОС 139/19.11.2014. На основание чл. 45, ал. 9, Общински съвет – Копривщи-
ца Реши: Отменя Решения № 430;431;432;433;434;/31.10.2014 г.  
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По отношение на върнатите решения за Л. Алексиева и Г. Димитрова, реши-
ха да се гледат на по следващо заседание. 

По отношение на върнатото решение за стопанисване на общински имот – 
апартамент Л. Цеков предложи следния проект за решение: Мотиви: За задоволя-
ване на обществени потребности от общинско значение; На основание чл. 21 
ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.14 ал.2 от Наредба на ОбС по чл.8 и чл.12 ал.1 от ЗОС   
Общински съвет Копривщица реши:Да се предостави временно апартамент на-
ходящ се на ул. Гогол 1 в гр. София /собственост на община Копривщица, съг-
ласно Нотариален акт № 152 том.1 от 2002год./ за стопанисване и ползване на 
Дирекция на музеите второстепенен разпоредител при община Копривщица.  

Поради непостъпили други предложение се премина към гласуване. 
„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ст. Драгийски, П. 

Тороманова, Ис. Шипева, Р. Скендерова, Б. Виларов, Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 465 
Мотиви: За задоволяване на обществени потребности от общинско зна-

чение; На основание чл. 21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.14 ал.2 от Наредба на ОбС 
по чл.8 и чл.12 ал.1 от ЗОС, общински съвет Копривщица реши: 

Да се предостави апартамент находящ се на ул. Гогол 1 в гр. София 
/собственост на община Копривщица, съгласно Нотариален акт № 152 том.1 от 
2002год./ за стопанисване и ползване на Дирекция на музеите при община 
Копривщица.  

 
По отношение на върнатото решение за стопанисване на общински имот – по-

деление, Л. Цеков предложи следния проект за решение: Мотиви: За задоволяване 
на обществени потребности от общинско значение; На основание чл. 21 ал.1, т. 8 от 
ЗМСМА и чл.52-53 от ЗОС и чл.6 от Правилника за дейността на ОП и чл.12 ал.1 от 
ЗОС Общински съвет Копривщица реши: 

Поради непостъпили други предложение се премина към гласуване. 
„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ст. Драгийски, П. 

Тороманова, Ис. Шипева, Р. Скендерова, Б. Виларов, Ст. Бучков 
„против” – 0  
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 466 
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Мотиви: За задоволяване на обществени потребности от общинско значе-
ние;  На основание чл. 21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.52-53 от ЗОС и чл.6 от Пра-
вилника за дейността на ОП и чл.12 ал.1 от ЗОС, Общински съвет Копривщица 
реши: 

Да се предостави за стопанисване и ползване на ОП „Копривщица” след-
ните имоти: 

1. 38558.12.302 застроен с 21бр. сгради АОС - частна №1115/11.07.2013г.  
2. 38558.13.52 застроен с 2бр. сгради АОС - частна №1116/11.07.2013г. 

 
По отношение на върнатото решение за стопанисване на общински имот – 

отдаване на имот за телекомуникационни услуги, Л. Цеков предложи следния про-
ект за решение: На основание чл. 21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл.8 , и чл.14 
от ЗОС Общински съвет Копривщица реши: Да бъде проведен конкурс с насоче-
ност за монтиране на телекомуникационни и gsm услуги за отдаване под наем на 
част от имот с кадастрален номер 38558.15.6 , стар идентификатор 135017 - Пасище 
в землището на гр.Копривщица , м."Крецул" АОС№1071/11.07.2013г., частта от 
имота е с площ от 516 кв.м. и се намира от североизточната част на ПИ 38558.15.6 
при следните условия: 

- Срок - 5 години 
Наемна цена 500.00 лева месечно, без ДДС 
Поради непостъпили други предложение се премина към гласуване. 
„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ст. Драгийски, П. 

Тороманова, Ис. Шипева, Р. Скендерова, Б. Виларов, Ст. Бучков 
„против” – 0  
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 467 
Мотиви: За задоволяване на обществени потребности от общинско значе-

ние; На основание чл. 21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл.8 , и чл.14 от ЗОС, 
общински съвет Копривщица реши: 

Да бъде проведен конкурс с насоченост за монтиране на телекомуника-
ционни и gsm услуги за отдаване под наем на част от имот с кадастрален но-
мер 38558.15.6 , стар идентификатор 135017 - Пасище в землището на 
гр.Копривщица , м."Крецул" АОС№1071/11.07.2013г., частта от имота е с 
площ от 516 кв.м. и се намира от североизточната част на ПИ 38558.15.6 при 
следните условия: 
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- Срок - 5 години 
Наемна цена 500.00 лева месечно, без ДДС 
По т. Разни от дневния ред  
Разгледаха докладната на г-н Ив. Кривиралчев и решиха да се представи на 

Кмета като питане. 
Съветниците разгледаха предложение за предоставяне на спешна помощ за 

болна жена М. Гърмидолова от общината. 
Л. Цеков представи проект за решение. 
Поради непостъпили други предложение се премина към гласуване. 
„за” – 8 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ст. Драгийски, П. 

Тороманова, Ис. Шипева, Б. Виларов, Ст. Бучков 
„против” – 0  
„въздържал се” – 1- Р. Скендерова 
Прие се решение № 468 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет Копривщица реши:  

Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Марийка Мильова 
Гърмидолова –– поради влошеното и здравословно състояние и необходимост-
та от лечение – 300,00лв 

Средствата за бъдат предвидени в параграф 4214 - "Обезщетения и по-
мощи по решение на Общинския съвет" в местна дейност "'Общинска адми-
нистрация". 

По т. отговора на питания – няма внесени такива. 
По т. питания. 
Б. Виларов – съветник: Да се внесе една справка за всички проекти на какъв 

етап са и каква проектна готовност имаме за новия програмен период.  
Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков закри заседанието. 
Крой: 20,30 
 
М. Тороманова:……………….    Л. Цеков:……………………… 
/Техн. секретар на ОбС/      /Председател на ОбС/ 


