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П Р О Т О К О Л    № 51 

 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:           Община Копривщица  
ДАТА:                                               19.12.2014 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                10:00 h - 12:15 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                Мария Хр. Тороманова 

 
Днес 19.12.2014 година се проведе извънредно заседание на Общински съвет - 

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

ва, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. 
Шипева, Ст. Бучков. 

Б. Виларов – отсъства по уважителни причини. 
Присъстват още: Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица, Ив. Лесков 

– директор на ОП и граждани. 
Л. Цеков . председател на ОбС представи проекта за дневен ред. 
Поради не постъпили предложения за промяна на дневния ред, Л. Цеков под-

ложи предложения дневен ред на гласуване. 
„за” – 10 - : Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, 

Ис. Вълов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” - 0 
Прие се следния дневен ред: 

1. Разглеждане докладна записка на КЕУР, относно писмо с 
вх.№230/10.12.2014 г. от ЕТ „АПК – Копривщица – Любен Йовков и писмо с 
вх.№231/10.12.2014 г. от Радослав Йовков. 

2. Питания 
3. Отговор на питания 
4. Разни. 

Ив.Лесков – директор на ОП: Уважаеми дами и господа аз искам думата защо-
то имам второ съвещание за лесоустройствения проект и затова искам да се изкажа, 
след, което ще напусна. Във връзка с това, което заседавате днес. Доколкото разб-
рах темата е дали да се сече дървесина или не от поземлените фондове. Това нещо 
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за мен не е тема, която може да се разисква тук и ОбС не може да вземе решение 
дали да се сече или не – това е уредено в закона. Аз повече от становището, което 
Ви изпратих, защото бях възпрепятстван да присъствам на комисия няма какво да 
кажа. В цитираните членове в писмата на нашите наематели, действително има ука-
зани как се извършва и при каква процедура сеченото на дървесина в поземлените 
имоти. С разрешение на Кмета и разрешение на службата по земеделие, там няма на 
ОбС. ОбС може да се занимае с друг един въпрос на който аз искам да обърна вни-
мание – кои части от поземлените имоти, вече имат характер на гора. В общината 
има карта на тези имоти, това, което ОбС трябва да реши кои от тези имоти ще са 
гори и кои пасища. Това нещо ще стане след като получим официална информация 
за сега не е официално. Другия проблем, който искам да поставя – натъкнах се на 
договори за наем на земеделски земи, които ни се ползват по предназначение. зая-
вявам, че догодина договори за наем за общински имоти, които не се ползват по 
предназначение няма да бъдат сключвани. Не може един имот, който се ползва като 
нива ние да го даваме като пасище. Аз не мога да кажа нищо повече от това, което е 
написано в Закона. 

Р. Скендерова – съветник: Темата на комисията, а и на извънредната сесия е не 
точно така както Вие казахте дали да се сече или да не сече, а дали да се почиства 
или да не се почиства.  

П. Тороманова – съветник: Всички земеделски производители, които са склю-
чили договори имат същата растителност и захрастяване на имотите, но това зах-
растяване си е чиста гора. Ако се разрешава трябва да се разрешава на всички. Кое-
то е могло всички са го изчистили – никой не е искал разрешение от ОбС да си из-
чисти ардъчите, въпросът опира до гората дали да се чисти.  

Ст. Бучков – съветник: Действително ние ще вземем такова решение, но не е 
сега момента, ние още нямаме информация кои територии имат характеристика на 
гори и кои не. Смятам, че не е момента на разговор по тази тема. 

Ис. Вълов – съветник: Точно заради това, че няма обособени гори не трябва да 
се възпрепятства да се чистят пасищата. Трябва да решим, което си е било мера да 
си остане мера.  

Ив. Лесков – директор на ОП: Няма кой да забрани на наемателя да си почист-
ва мерата по договора, но в рамките на закона. Почистване обаче, а не извеждане на 
сечи. Това не пречи на наемателите да проверят как им изглеждат имотите по лесо-
устройствения проект. 

Р. Скендерова – съветник: Липсата на такова решение пречи от страна на об-
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щински съвет, когато дойде това дали ще се ползват като гори или като мери ще е 
на един по-късен етап. Към настоящия момент са актуални договорите с наематели-
те. Това означава, че всеки наемател, който се е притеснявал да си почисти мерите с 
това решение при поискване ако някой желае да почисти да дойде да си подаде за-
явление да му се разреши да си почисти. Това за което Вие говорите не бива да въз-
препятства дейността към настоящия момент. 

Р. Йовков – граждани: Не мога да разбера в ОбС до кога ще спрем да четем до-
кументи, а ще си говорим празни приказки. Как да не съм възпрепятстван, като 
лично г-н Лесков ми е изпратил писмо. Аз съм възпрепятстван. Искам да попитам 
ОбС и директора на ОП – този договор ли е, който държа в ръцете си, тук пише па-
сище не пише гора. Ако нещо има характеристика на гора в закона е написано, че 
може да се заяви и в рамките на три години да го почисти. Аз от една година съм 
заявил, че искам да го почистя. Казах многократно, че ако някой много му харесва 
растителността - да дойде да я почисти и да си ми остави мерата на мен. Ние мина-
лата година сме чистили, ако е имало проблем по закон – ние сме минали проверка 
от инспектората за 31 дни и никъде не е имало проблем. Ако е имало проблем щяха 
да ни санкционират. Тук на бъдещите хора, които искат да правят нещо в община 
Копривщица, да купуват техника да правят, да работят да кажем – не бързайте – 
стойте да чакаме. Това, че имало някакво заснемане, че нещо щяло да дойде – аз го 
слушам от две години. Аз имам документи в ръцете, имам договори, купил съм си 
машини и искам да отивам да работя. Аз съм дошъл и сини ми е дошъл и сме зая-
вили такива намерения. Да сме излъгали, да сме нарушили закона? Това, че ОбС не 
може да вземе такова решение – изобщо не е вярно. ОбС е органа, който определя 
начина на ползване на всички общински имоти и той трябва да изрази волята си, за 
да могат да разберат гражданите – какъв е хала на ОбС. След като ние наемаме ме-
ри, които имат показатели на мери и искаме да го почистим и закона го позволява, 
аз цяла година съм чистил и ме проверяваха от инспектората от ДФЗ, само от све-
тия синод не са ме проверявали /Ватахов ако искаш и до там напиши/. В този ред на 
мисли, ако аз нарушавам закона има си органи да ме санкционират и да се приклю-
чи. Кой провериха – само нас, значи ние сме най-лошите хора в този град. Само аз 
съм проверен, защо не взехме да проверим всички наематели, да видим кой как 
стопанисва мерите. Сега Вие ми обяснете как да възпитавам нози човек тук – да ра-
боти с мен или да ходи по пазара да дрънка глупости. Това да отговори ОбС ако не 
може да вземе решение, аз да му кажа ако не дадете да работи – стой по пазара, фи-
лософствай, дрънкай глупости – няма да ходиш на работа.  
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Л. Цеков – председател на ОбС изчита писмото до АПК, както и Заповедта на 
Кмета, писмата на АПК и Р. Йовков до ОбС, както и писмото отговор от РУГ: 

„Настоящият отговор е изготвен във връзка с Ваше заявление за станови-
ще, относно получаване на разрешение за премахване на дървесна растителност, 
намираща се в земеделски имоти, за които имате сключен договор № 48 от 
13.05.2014 г. с Общинско предприятие „Копривщица" за отдаване под наем на об-
щински пасища и мери за срок от пет години, копие от който сте приложили към 
заявлението. 

НАЕМОДАТЕЛЯТ ОП „Копривщица", се е задължил с подписването на дого-
вора, да се спази и разпоредбата на чл. 83 от ЗГ, т.с. да се съобрази с извършена-
та инвентаризация на горските територии. 

В чл. 3, ал. 3 т. 2 от подписаният договор между Общинско предприятие 
"Копривщица" за отдаване под наем на общински пасища и мери и земеделския 
производител Радослав Йовков - като наемател, фигурира задължението, същият 
да предприеме необходимите мерки, цитирам: „НАЕМА ТЕЛЯТ е длъжен да предпри-
ема необходимите мерки, както и да изпълнява тези по методическите указания на 
НАЕМОДАТЕЛЯ, свързани с поддържането на наетите имоти в добро земеделско и еко-
логично състояние, опазване и подобряване на състоянието и.м, чрез почистване от 
храсти и друга дървесна растителност, противоерозионни мероприятие и др." Подпис-
ването на договора за отдаване на земеделски земи под наем е материално дока-
зателство, че тези земи ще се ползват пет години само и единствено със земедел-
ско предназначение. Наемодателят в лицето на ОП „ Копривщица", оторизирана 
да представлява община Копривщица в горския и земеделския ресор е определил 
сам по себе си волята на собственика на земеделските имоти - община Копривщи-
ца, че за имотите, за които има сключени договори за земеделско ползване, няма 
да се прави промяна на начина на трайно ползване. 

Следователно, община Копривщица в лицето на ОП „Копривщица" е необхо-
димо да приложи разпоредбите на чл. 84, ал. 1 or ЗГ, а именно за земеделските те-
ритории попадащи в сключените договори за отдаване на общински пасища и мери 
съдържащи цитираните по - горе клаузи, да декларира писмено пред изпълнител-
ния директор на Изпълнителната агенция по горите, че желае да ползва тези 
имоти като земеделска територия. 

Конкретният отговор на подаденото от Вас Заявление, в качеството си на 
земеделския производител, е че разрешението за премахване на дървесна и храсто-
ва растителност в земеделските имоти, по сключените вече договори с така оп-
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ределените в него клаузи, е задължение на община Копривщица, респективно ото-
ризираната общинска структура, организирана под формата на ОП „Копривщи-
ца", като същото може да се позовава на правомощията, дадени в чл. 32, ал. 2 и 
ал.З от ЗОСИ.” 

Р. Скендерова – съветник: Искам да чуя сега г-н Лесков. 
Ив. Лесков – директор на ОП: Мога да Ви отговора – да. ОП като общинска 

структура може да даде разрешение в рамките на цитираните членове /чл. 83 – 84 от 
ЗГ/. Те са пет дървета на година, следващия 32 ал.3 от ЗОЗИ препраща при мотиви-
рано предложение към областна администрация и т.н.  

Р. Йовков – гражданин: Искам г-н Лесков да ми прочете чл.83-84 от ЗГ да ми 
прочете къде пише за тези пет дървета. 

Ст. Бучков – съветник изчита чл.83 и 84 от ЗГ. 
Ис. Шипева – съветник: Искам да спрем до тук. Тук говорим, че има инвента-

ризация. Такъв списък ще има 15-20 януари. Какъв е проблемът да изчакаме? 
Р. Скендерова – съветник: Ако тези площи, които са придобили характера на 

гора, станат гора, как ще ни стигнат площите за мери? 
Ст. Бучков – съветник: Ще станат гора, ако тук решим, че ще станат гора. 
Р. Скендерова – съветник: Значи вървим в посока, че мерите и площите ще ос-

танат мери. 
Ис. Вълов – съветник: По същата логика след като в момента няма нищо черно 

на бяло, няма проблем да се работи.  
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Има Заповед на Кмета, коя-

то забранява да се сече. Не разбрах какво е толкова извънредното. Отиваме на дис-
кусия, а не на извънредна сесия за много належащо решение. Комисия имаше, ОбС 
състави комисия, защо ме пращахте да ходим с тези хора да гледаме. Защо не чете-
те протокола и от тази комисия. 

Р. Йовков – гражданин: Ако може г-н Бучков да прочетете чл.32 от ЗОЗИ. 
Ст. Бучков – съветник изчита чл.32 и 33 от ЗОЗИ. 
Р. Йовков – гражданин: Ако започнем да четем, тук по всички Закони може, но 

на територията на общината някой е решил, че ние нямаме право да го правим. Да 
се реши какво се прави. Категорично е, че почистените мери не стигат, по тази при-
чина се създадоха конфликти, защото не всички хора се съгласиха да вземат почис-
тени и непочистени мери. За нас останаха най-непочистените мери. Ние не идваме 
за съжаление, ние идваме да ни разрешите да работим. Утре на мен не ми се разре-
шава да ги почистя, идвам и ги отказвам, но искам нови – нямам друг ход. От къде 
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да ги вземем? Вместо да работим и всички за чистим. Аз до 10 януари трябва да за-
явя това, което ще почистя през 2015год. за да ги заявявам 2016 год. Ако сега не го 
направя за мен, а и за всички ще е пропусната година. Трябва да се реши каква е 
посоката на развитие, дали ние като земеделие ще ни бъдат ограничени възможнос-
тите, поради това, че земеделие и животновъдство без земя не се прави. Днешното 
решение под никаква форма не може да порази бъдещи решения за ползване. Не 
виждам какво законово нарушение ще направи ОбС, ако с едно свое решение пока-
же воля за посока за развитие на общината. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Да се покажат кои са имотите, макар и не офици-
ално. Не може в гора да се влезе и сече като храсти. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: От коя дата е протокола? 
Още от комисията, последното изречение пише, че точно това трябва да направите, 
да се реши какво да се чисти и какво да не се чисти. Не пипайте усойната на Крива 
река, защото е гора, докато на Кукувица може да се чисти. Всички знаете за какво 
става въпрос. 

Л. Цеков – председател на ОбС, прочита протокола от проверка на комисията. 
Р. Йовков – гражданин: Не чух нито един имот, който да е абсолютно чист – не 

подлежащ на почистване. Някога е решено, че този имот е мера. Ние сега почваме, 
ама тук има няколко дървета – ще видим какво ще правим с тях. Ако ние имаме 
проблем със закона, тези хора от проверката не си поплюват. Ние не сме правили 
нищо незаконно. 

Р. Ватахов – гражданин: Имам молба в ОП, за такава инвентаризация, още не 
са ми направили такава инвентаризация. Имам и частен имот, имам молба и за него 
ме спряха и не ми дават да си ги чистя, само по пет дървета. Сега излиза, че те не-
законно са ме спрели ли? Имам молба от 10.05.2014г. и от предишните години 
имам, но не ми разрешават. Единствено Цани ми е разрешил, преди Натура 2000, 
съм сякъл и свалял, плащал съм си по 5,00лв на кубик. По протокола, къде е тази 
дървесина, пише дървесина я няма – къде е? Колко пари са платени в общината. В 
Натура 2000 отсякох 5 дървета и ме глобиха 1800,00лв  сега тук едва ли не ми каз-
вате, че не е било законно да ме глобят. Аз трябва да ги съдя да ми върнат тези па-
ри. Към предприятието, като имам толкова молби, защо на мен ми отказват? Това е 
излишно май, трябвало е да се съобразя с Вас – ОбС. Това само от Вас е зависело, 
извинете се на хората и ги пуснете да чистят. 

Ис. Вълов – съветник: Защо да се извиняваме? 
Р. Ватахов – гражданин: Защото четири – пет години тях ги разигравахте, а се-
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га понеже е за г-н Йовков и ще разрешите. 
Ис. Вълов – съветник: Къде ти е молбата, ние не сме я виждали. 
Р. Ватахов – гражданин: Молбата ми е в ОП. 
Р. Йовков – гражданин: Ватахов, освен, че не чете не може и да слуша. 
Р. Ватахов – гражданин: Не чета аз съм прост овчар. 
Р. Йовков – гражданин: Моето предложение е за всички.  
Р. Ватахов – гражданин: Добре г-н Йовков, кажете къде е материала - отгово-

рете Вие поне. За тези хиляди кубици, колко платихте на тази община. Вземете по-
не това решение ще се взимат ли някакви пари за този материал или ще е само нае-
ма? Защо тогава Цани ми е вземал пари? 

Р. Йовков – гражданин: У Вас. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Да се върнат пасищата в размерите до миналата 

година. 
Р. Христов – гражданин: Във ваши ръце е взимането на решения от които за-

виси бъдещото развитие на общината и то за много години напред. Общинските 
съветници трябва да имате Вашето мнение е какво е бъдещето развитие на община-
та. Дали ОП ще стопанисва едни огромни по обем гори, които като обикалям те са 
абсолютно не подържани /моите извинения към г-н Лесков – той е нов директор/, 
има гори, които са така обрасли без да се просичат за да се произведе качествена 
дървесина или да се произведат повече пасища от които в момента са около 30% от 
реално водещите се. Това по приказките дали се сече гора, това още не е гора, има 
национални стандарти, има указания на МЗ. Ние ако искаме да развиваме качестве-
но животновъдство трябва да има пасища и Вие като стопани трябва да кажете тази 
гора ще бъде гора, тази ще бъде пасище. Не да чакате някой от някъде да дойде да 
Ви го каже – Вие трябва да вземете решение, на база на вашето вътрешно убежде-
ние какво ще се развива в града. Когато се взимат такива решения трябва да се мис-
ли какво ще ни чака след 10 години. Защото смени ли се предназначение на тази 
земя в гора обратното да я върнем в мера е много трудно. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Ние трябва да стъпим на нещо. Тази инвента-
ризация, която е направена, но това обраслото с гора от двадесет години нагоре, би 
трябвало да решим какво ще се прави с нея. На мен не ми е ясно ние принципно 
решение ли ще взимаме? 

Л. Йовков – гражданин: Казвам се Л. Йовков уча в Швейцария, но тази година 
през август месец ни одобриха проектите за козарници. По това време на годината 
трябваше да съм в Швейцария- уча хотелиерство, но предпочетох да остана тук, 
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защото сроковете за изпълнение на проектите са кратки, както и обема на работа е 
твърде голям. С Р. Христов сме се разхождали из абсолютно цялото землище на 
община Копривщица и сме установили, че не чак толкова мера се е самозалесила и 
то е трудно да се каже, че се е самозалесила, защото тя е една джунгла и може да се 
почисти само с нашата техника, която сме закупили. Само да вмъкна един пример – 
когато отидохме да закупим техниката от Италия, поискахме да ни я демонстрират 
те ни казаха – ние няма къде да Ви я демонстрираме – нямаме такива терени. За да 
приличаме на една средностатистическа европейска държава, ние трябва да вземем 
решенията по най-бърз начин, затова Ви молим да ни помогнете на нас и всички 
земеделци да си поддържаме земята.  

Ис. Шипева – съветник: Там където дървесината е над 20 – 30 години какво се 
случва, кой определя таксата? 

Р. Йовков – гражданин: С г-н Гарчев стана на въпрос, аз нямам против като 
ползвател, че има дървесина, която трябва да се извози, ние нямаме против да бъ-
дем таксувани. Това нещо никой не е против. Ние не искаме да се възползваме от 
това, което правим. Тук говорим за едно решение, което в основата му е има ли же-
лание ОбС да се развива града ще се развива като производствен или ще продъл-
жим да имаме едни обрасли терени.  

Р. Ватахов – гражданин: Предишните фирми остави дървесината на ОП, уточ-
нете какво се прави с дървесината. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Това са правомощия, които 
ОбС затова е създал това предприятие. Това е цялата дейност на ОП. Ако има нещо 
променяйте правилника за дейността на ОП. Ако е трябвало някакво решение и да 
се обсъжда този въпрос е трябвало да е в рамките на комисиите не тук да се четат 
законите, всичко това да е смляно в комисиите и да дойде аргументирано тек на се-
сия. Моето предложение е следното: да се даде срок, да се упълномощи директора 
на ОП да даде списък на тези имоти, които имат характеристика на гора. ОбС да го 
задължи с решението, ако случайно мине. Аз все си мисля, че тези неща когато със 
закон за вложени в компетенцията на други органи, а не на ОбС, решението момен-
тално трябва да бъде спряно, но това е само лично мое мнение. 

Ис. Шипева – съветник: По отношение на сдъвкването не всички са членове на 
икономическа комисия, може би трябваше да се гледа от всички комисии. Малко се 
чувствам неловко и ме е срам от факта, че в годините ето колко грешки сме допус-
кали. Аз се придържам към факта до началото на януари да се внесе този списък, 
както и предложение за такса, както и да бъде приложен списъка от инвентаризаци-
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ята. Аз мисля, че за мен тази сесия беше по-скоро обучителна отколкото да извърша 
някаква реална работа днеска. 

Р. Йовков – съветник: Да разбирам ли г-жа Шипева, че договорите, които 
сключихме са грешка.  

Ис. Шипева – съветник: Не коментирам изобщо договорите. 
Р. Йовков – гражданин: Тогава ще изпълняваме ли договорите или ще ги отче-

тем като грешка? Това е казуса – няма друг. 
Р. Скендерова – съветник: Аз не се срамувам, че научавам нови неща.  прикан-

вам Ви да вземем едно принципно решение, което няма да възпрепятства последва-
ли решения, заради това правя конкретно предложение: 1. ОбС задължава директо-
ра на ОП”Копривщица” при поискване от страна на всеки наемател за почистване 
на мери и пасища от храстова и дървесна растителност със сключен договор да бъ-
де издадено такова на същите. 2. Определяме цената на добитата дървесина в раз-
мер 5,00лв на пространствен кубик от ОПФ. 

Ст. Бучков – съветник: Тази дървесина е технологическа дървесина и дърва за 
огрев. От тази гледна точка, като цена ще е дървесина от здрави дървета – тежка 
качествена, дървесината, която отдаваме на тази цена е от снеголома и тя е на за-
нижени цени за да може бързо да се оползотвори, а и тя не е със същото качество, 
тази дървесина е 18,00лв за плътен кубик, сега 5,00лв цена ми се вижда ниска. 

Р. Йовков – гражданин: Мисълта от това, че не отсичаш дървесина и си зами-
наваш, а трябва да я мончираш – то колко струва. 

Ст. Бучков – съветник: Аналогично в горите пък трябва да се залесява. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Докато нямате описани не-

щата с кубици не може да взимате такова решение. 
Р. Йовков – гражданин: Кое пречи да се работи? 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Няма такава пречка - дого-

ворите са в сила и се изпълняват. Или обсъждайте договора – е ли такъв договора 
или не е такъв и ако трябва да се актуализира и поправи или той е в сила и се рабо-
ти по него. 

Р. Скендерова – съветник: Нещо не разбрах г-н Карагьозов, съжалявам, че така 
зад гърба му и той излезе, но един път – искателя е прав, втори път съветниците 
влизат в тема, която не трябва да обсъждат и на трета място категорично какво 
трябва да правим. Един път има договор, но не му давайте да работи. Това е всеки 
път или ще сме принципни и ще работим, понеже е 12,00 часа и се ходи на обяд – 
може ли такова отношение. 
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Р. Йовков – гражданин: Всеки има работа и си ходи, само ние нямаме друга 
работа и си седим тук.  

Ив. Кривиралчев – съветник: Факторите ги няма – Кмет, директор, секретар, в 
нашите договори е така заложено – единици и групи дървета. Това в нашите дого-
вори така е фиксирано. 

Р. Йовков – гражданин: В нашия договор няма такова нещо. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Нали бяха уж типови договори за всички? 
Р. Йовков – гражданин: Не знам какво е било. Аз чета и си нося с оригинални-

те документи при Вас, на моя оригинален договор и на него Вие сте ми отдали мери 
за косене и сега Вие ми казвате ама изчакай да си ги направиш за косене януари, 
тогава някой ще дойде и ще каже и сега е рано да ги обходим. Март месец ще дойде 
и ще се каже абе тая гора е много хубава да не му я даваме. 

Ис. Вълов – съветник: На мен ми се струва, че г-н Карагьозов с някой от адми-
нистрацията са си решили вече, че трябва да остават вече някои терени за гора. Ние 
трябва да решим дали това ще остане мера – нищо повече.  

Р. Скендерова – съветник: Когато опре да се опре ОбС да вземе решение, вина-
ги г-н Карагьозов изкарва, че това не е тема на това заседание или винаги трябва да 
ни унижи, колко сме грамотни или неграмотни и в крайна сметка му виждаме гърба 
и това не е за първи път. С какво помага секретар на община – извинявайте, че по 
този начин, обаче аз не знам каква полза. Това е дългогодишен секретар на община. 
В крайна сметка когато бие по някакъв имидж ставаме и си излизаме. 

Г. Козлеков – съветник: Знае се какво строителство е започнал г-н Йовков го-
ре, дадохме му разрешение да го започне, дадохме му разрешение да ползва мери, 
сега не му даваме да ги изчисти – къде е логиката? Да ги спъваме – има срокове. 

П. Тороманова – съветник: Искам да попитам и другите земеделци, защото ще 
излезем ще кажат ето на изпокараха се и му дадоха – Моско е стар животновъд да 
каже. После в сладкарницата ще кажете видяхте ли как му дадоха. 

М. Мрънков – гражданин: Какво да кажа? Аз съм дошъл да Ви слушам Вас, а 
не да кажа аз. Ти чула ли си какво аз си говоря в сладкарницата? Аз ще реша дали 
ще взема отношение или не. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Сега се вижда, че има различни договори. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Какво правиха толкова чиновнички, че стана та-

ка, че се застъпват толкова хора с мерите. Къде по протокола от 08.08 им е предло-
жението на комисията и на ОА? 

Л. Цеков – председател на ОбС: Мисля да прекратим дебатите и да преминем 
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към гласуване. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Според мен тази цена е добре, защото се свалят 

дървата без техника – там не може да влезе техника и по лоши терени. 
Ст. Бучков – съветник: Добре, Вие решавате. 
Р. Скендерова – съветник: Ние, не Вие господине, Вие от кои сте? 
Ст. Бучков – съветник: Вие решавате. Пет лева е занижена цена. 
Г. Козлеков – съветник: Цената е добра. 
Поради непостъпили други предложения Л. Цеков – председател на ОбС, пос-

тави предложението от Р. Скендерова на гласуване. 
„за” – 8 - : Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ст. 

Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева  
„против” – 0 
„въздържал се” – 2 - Ис. Вълов, Ст. Бучков 
Прие се Решение № 469 

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

1. ОбС задължава директора на ОП”Копривщица” при поискване от 
страна на всеки наемател за почистване на мери и пасища от храстова и дър-
весна растителност със сключен договор да бъде издадено такова на същите.  

2. Определяме цената на добитата дървесина в размер 5,00лв на простран-
ствен кубик от ОПФ. 
 

Ис. Шипева – съветник: Аргумента ми за въздържал се е, че със Станимир 
бяхме направили друго предложение, Вие не го подложихте на гласуване. Ставаше 
въпрос да е след инвентаризацията. Това е Ваше право, Вие решавате, Вие спирате 
както решите. 

Р. Скендерова – съветник: Имам проект за второ решение: ОбС Копривщица, 
задължава директора на ОП „Копривщица” до края на месец януари 2015г., да вне-
се в ОбС констатираните резултати от проведената инвентаризацията от ОПФ. 

 
Поради непостъпили други предложения Л. Цеков – председател на ОбС, пос-

тави предложението от Р. Скендерова на гласуване. 
„за” – 10 - : Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, 

Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ис. Вълов, Ст. Бучков 
„против” – 0 



 
 

- 12 - от Протокол 49 
 

 

„въздържал се” – 0 -  
Прие се Решение № 470 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23  от ЗМСМА Общински съвет Коп-
ривщица реши:ОбС Копривщица, задължава директора на ОП „Копривщи-
ца” до края на месец януари 2015г., да внесе в ОбС констатираните резултати 
от проведената инвентаризацията от ОПФ. 

 
По т. Питания – няма такива. 
По т. Отговор на питания – няма такива. 
По т. Разни  
Г-н Л. Йовков благодари на общинските съветници за приетото решение. 
 
  
Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков закри заседанието. 
Крой: 12,15 
 
М. Тороманова:……п………….    Л. Цеков:…………п…………… 
/Техн. секретар на ОбС/      /Председател на ОбС/ 


