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П Р О Т О К О Л    № 54 
 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:           Община Копривщица  
ДАТА:                                               13.02.2015 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                13:00 h - 18:25 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                Мария Хр. Тороманова 
 
Днес 13.02.2015 година се проведе извънредно заседание на Общински съвет - 

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

рова, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, 
Ис. Шипева, Б. Виларов  

Ст. Бучков – отсъства по уважителни причини. 
Присъстват още Кмет, Зам. Кмет, Секретар, служители на ОА и граждани. 
Л. Цеков - председател на ОбС представи проекта за дневен ред, като предс-

тави и допълнителна докладна, която предложи да се гледа в т.Разни, поради ней-
ната спешност за отдаване на имоти под наем без да е гледана на комисия на осно-
вание чл.57 ал.6 от ПОДОСК. 

Д. Татарлиева – гражданин: Предлагам в т. Разни да се разгледа едно устно 
питане, което ще поставя на Вашето внимание от граждани. 

Б. Виларов – съветник: Аз искам да попитам, защо не са представени доклад-
ните от комисия, още повече няма такова от водещата комисия, която на комисия 
не е събрало кворум за да го разгледа. По правилник се внася докладна от КЕУР със 
становище на останалите комисии. 

М. Тороманова – технически сътрудник: Май имаше кворум, но ще проверя. 
На съветниците са представени докладни на Кмета, защото направените предложе-
ния и становища на комисиите ги предоставих на ОА за да ги нанесат в счетовод-
ните програми и съответно в програмата за управление на ОИ и тогава ги внесоха 
отново за сесия – това беше становището на комисиите. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Действително Р. Скендерова не успя да дой-
де… 

М. Тороманова – технически сътрудник:, Да не са успели да се съберат коми-
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сията. 
Р.Скендерова – съветник: Нали е имало общо заседание на трите комисии, ка-

къв е проблемът?  
Б. Виларов – съветник: По правилник водеща е КЕУР. 
Р.Скендерова – съветник: Варианта е или приемаме или не приемаме дневния 

ред. 
Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Към дневния ред предлагам да се 

гледа една докладна, която е за обявяване на почетен граждани на Драгоя Стефанов 
Татарлиев. 

Поради не постъпили предложения за промяна на дневния ред, Л. Цеков под-
ложи предложения дневен ред на гласуване. 

„за” – 8 – Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. 
Вълов, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева 

„против” – 2 - Ст. Драгийски, Б. Виларов 
„въздържал се” – 0 
Прие се следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 39/11.02.2015 г. от Г. Герданов, 
относно Програма за управление на общински имоти 2015г. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 38/11.02.2015 г. от Г. Герданов, 
относно Бюджет на община Копривщица 2015г. 

3. Разни. 
По т.1 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка с вх. № 

39/11.02.2015 г. от Г. Герданов, относно Програма за управление на общински 
имоти 2015г. 

Л. Цеков – председател обясни какви са промените направени от комисия и 
представи възражението от допълнителните материали на г-жа Б. Азманова, относ-
но имот включен в програмата за продажба, като в същото време е отдаден под на-
ем на нея за 5 години. 

Ис. Вълов – съветник: Нали няма тук пасища, защото пасища няма да се про-
дават. Тук дали има пасища. 
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Ис. Шипева – съветник: Смятам, че списъкът с имоти за продажба не е съ-
щия, който гледахме на комисия, поне при мен не е. отново сме поставени пред 
факт – хора ги ползват, а ние ги продаваме. 

Л. Цеков – председател на ОбС: последния месец постъпиха доста молби и 
жалби, които община Копривщица ги е актувала, а сега имотите са им изместени. 
Вината не е на ОА, но топката остава в нас. Хората ще заведат дела. 

Ис. Шипева – съветник: на комисия сме гледали само три имота и аз предла-
гам само тях да гласуваме в сесията. 

Ис. Вълов – съветник: Господин председател дали действително имота по 
който има жалба е пасище. 

Б. Азманова – граждани: Не той по документ е ливада, а аз го наемам като па-
сище. 

З. Карагьозова – гл.специалист БТРЗ: До колкото знам допълнени са тези 
обекти за които има пуснати молби за закупуване. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Да няма сключени договори и по другите 
имоти? 

Р. Скенедерова – съветник: Съгласна съм с мнението на г-жа Шипева – обе-
динихме се, че няма да се продават имоти за които няма представени инвестицион-
ни намерения, а не желания – това са различни неща. 

Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Има хора, които  искат да го ку-
пят. 

Б. Виларов – съветник: Защо са включени тогава като са дадени под наем.  
Р.Скендерова – съветник: Няма да продаваме имоти, които са с договори за 

наем. 
Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Но има млади хора, които искат 

да си правят ферми. В случая открих стари молби, които искат да купуват имоти. 
Не трябва да спираме никого. 

Б. Виларов – съветник: Където има инвестиционни намерения – нека се изяс-
ни – какви са тези имоти. Приходите от наем на жилища са силно занижени, ако тук 
е наем от апартамента в София. За наем от поделението да не е по-малко от 
30 000,00лв. предлагам да се промени тази сума, както и в точката за имоти под на-
ем да се запишат база 1 и база 2 – Шириней също и тук. 
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Ис. Шипева – съветник: За жилищни са Кантарджиев пансион, Палавееви 
къщи. 

В. Новакова – счетоводител ОП: Прихода сме заложили минимален, защото 
има подадени заявления, но нямаме сключени договори. 

Р.Скендерова – съветник: Съгласна съм с г-н Виларов – предлагам на този 
етап да остане и на актуализация да го променим. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Предлагам да отидете и измерите тези площи в 
Шириней и да започнете да събирате наем, ако чакаме заявления – няма да влезе 
никакъв приход от там. 

Л. Цеков – председател на ОбС подложи предложението на г-н Виларов за 
промяна в програмата, като в имоти, които община Копривщица да отдаде под 
наем да се допишат база1 и база 2 – Шириней, както и да се промени сумата за 
наем на 30 000,00лв на гласуване. 

„за” – 8 – Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, П. То-
романова, Ис. Шипева, Ст. Драгийски, Б. Виларов 

„против” – 1 – Р. Скендерова 
„въздържал се” – 1- Г. Козлеков 
Прие се направеното предложение едно за промяна на програмата. 
Р.Скендерова – съветник: Гласувах против, защото днес ще уважавам вноси-

телите – Кмета на община Копривщица. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Господа съветници обър-

нете внимание какво Ви се каза тук, че имот ливада се отдава като мера, разликата е 
10.00 лв на декар. 

Ив. Кривиралчев – съветник: В Копривщица първото електричество, което е 
вкарано е заплатено от наеми на имоти. Тръгнем ли да продаваме, догодина ще са 
повече и до къде ще стигнем?! 

Л. Цеков – председател на ОбС: Предлагам да гласувам продажбата на земе-
делските имоти имот по имот. 

След продължилите разисквания в които г-жа В. Новакова обясни кой е наел 
имота и го ползва до момента и дали има сключени договори под наем и поради 
непостъпили други предложения Л. Цеков подложи продажбите на имоти на земе-
делски земи – имот по имот на гласуване. 

Орлов камък. 
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„за” – 9 – Л. Цеков, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Г. Козле-
ков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Драгийски, Б. Виларов 

„против” – 0 -  
„въздържал се” – 1- Ив. Кривиралчев 
Прие се предложение 2. 
 
Беньова воденица 
„за” – 7 – Л. Цеков, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Г. Козлеков, П. Торома-

нова, Ис. Шипева, Ст. Драгийски, Б. Виларов 
„против” – 1 - Р. Скендерова, 
„въздържал се” – 1- Ив. Кривиралчев 
Прие се предложение 3 
 
Корубата 
„за” – 6 – Л. Цеков, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Г. Козлеков, Ст. Дра-

гийски, Б. Виларов 
„против” – 3 - Р. Скендерова, П. Тороманова, Ис. Шипева, 
„въздържал се” – 1- Ив. Кривиралчев 
Прие се предложение 4 
 
Корията 
„за” – 3 – Б. Виларов, Ст. Драгийски,  Г. Козлеков,  
„против” – 4 - Л. Цеков, Р. Скендерова, Ис. Вълов, Ис. Шипева 
„въздържал се” – 3 - П. Литова – Кунчева, Ив. Кривиралчев, П. Тороманова, 
Предложението не се прие. 
 
Джафарица 
„за” – 2 – Ст. Драгийски, Б. Виларов 
 „против” – 3 - Р. Скендерова, Ис. Шипева, П. Тороманова,  
„въздържал се” – 5 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. 

Вълов, Г. Козлеков 
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Предложението не се прие. 
  
Шириней 
„за” – 2 – Ст. Драгийски, Б. Виларов 
„против” – 1 – Р. Скендерова, 
„въздържал се” – 7 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. 

Вълов, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева,  
Предложението не се прие. 
 
Шириней – втори имот 
„за” – 2 – Ст. Драгийски, Б. Виларов 
„против” – 2 - Ис. Шипева, Р. Скендерова, 
„въздържал се” – 6- Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Въ-

лов, Г. Козлеков, П. Тороманова 
Предложението не се прие. 
 
Крива река 
„за” – 3 –Г. Козлеков, Ст. Драгийски, Б. Виларов,  
„против” – 2 - Ис. Шипева, Р. Скендерова, 
„въздържал се” – 5 Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Въ-

лов, П. Тороманова 
Предложението не се прие. 
 
Л. Цеков – председател на ОбС подложи на гласуване цяатта програма с гла-

суваните преди това корекции. 
„за” – 10 – Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, 

Ис. Вълов, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Драгийски, Б. Виларов 
„против” – 0 -  
„въздържал се” – 0 
Прие се решение № 487 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собстве-
ност Общински съвет Копривщица реши: Приема Програмата за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Копривщица през 
2015 г /приложение 1 от настоящето решение/. 

 
По т.2 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка с вх. № 

38/11.02.2015 г. от Г. Герданов, относно Бюджет на община Копривщица 2015г. 
Р. Скендерова представи доклада на Кмета, където са нанесени всички про-

мени направените предложения за промени от съвместното заседание на постоян-
ните комисии. Постави въпроса и дали общината ще може ли да се справи с така 
заложения Бюджет. 

Г. Герданов – Кмет на община Копривщица:  На практика всички нормативни 
актове приети от НС, от органите на централната изпълнителна власт са в пряка за-
висимост с финансите. ОА предлага този бюджет, съобразен със ЗОБ, ЗМДТ, 
ЗПОД, ДБ в РБ, ОА направи всичко възможно да разчупим малко рамката, където 
нашите съграждани не посещават общественото обсъждане, но за голяма съжале-
ние нямаше интерес. За в бъдеще бъдете по заинтересовани всички, включително и 
общинските съветници. Днес виждам добро присъствие.  

Р. Скендерова – съветник: Благодаря за обяснението и приканвам всички съ-
ветници да гласуваме Бюджет 2015год., и дадем шанс на Кмета да си довърши ман-
дата. 

Г. Герданов – Кмет обясни кои са улиците включени в капиталовите разходи 
в Бюджет 2015год. 

Б. Виларов – съветник обърна внимание, че не са предвидени разходи за до-
вършване на археологическите разкопки на Смиловене, дължимите възнаграждения 
на общинските съветници за 2013год. 

Г. Герданов – кмет на община Копривщица: Казах Ви, че ще акцентираме на 
НС и по максимално директен начин казвам: В мандата ми аз нямам никакво наме-
рение да изплащам минали възнаграждения на общински съветници в който Г. Гер-
данов не е бил Кмет и каквито и да било стари фактури, защото има фактури от ми-
налия първи май да плащам заря. 
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Р. Скендерова – съветник: Предлагам Ви да не изпадате в такива подробнос-
ти, защото не знаете какъв ще е резултата до края на мандата. 

Б. Виларов – съветник, обърна внимание, че въпреки, че чистотата е заложена 
по правилник на ОП е отново в бюджета на ОА, не е представен разбит бюджет на 
ДМ, СОУ и ЦДГ. Поиска ако се отпуска субсидия за Читалището да има конкретно 
за какво се отпуска и после по това да се отчетат. Попита и какво стана с керемиди-
те и дървения материал на покрива на НЧ, при направения му ремонт, като отбеля-
за, че тези пари ще покрият тази сума за НЧ.  

П. Литова – съветник: Мисля, че дадох обяснение. Не разбирам, защо Вие сте 
против. Тези седем хиляди лева се отпускат във всички общини за НЧ, за развитие 
на културната дейност. 

Б. виларов – съветник: Просто така. Против съм да се отпуснат без да е ясно 
за какво ще се харчат, още повече при тази обща програма. Що се отнася за 
12 000,00лв. има решение на ОбС, че такива пари няма да се отпускат. В проекта 
има процент за такива непредвидени разходи. Има неща, които Вие сте решили да 
си ги правите без да ги съгласувате. Не може някой да си прави нещо и после да не 
представи сметката. В ОбС не е обсъждано такова нещо. За мен това е механизъм за 
източване на Бюджета на общината. 

Ис. Вълов – съветник: Всичко е разяснена, разходите са извън проекта. 
Р. Йовков – гражданин, обясни по каква хронология са поискани тези пари, 

както и обърна внимание, че непредвидените разходи от 3% са недостатъчни, както 
и не на последно място, фирмата изпълнител ще отпусне същата сума като дарение. 
Предложи ОбС да вземе решение г-н Виларов да продаде керемидите и дървения 
материал и да дари парите.  

Б. Виларов – съветник, обясни, че това в НЧ за него е безстопанственост, по-
ради това, че имало възможност всички съграждани да видят какво се е сваляло от 
покрива. Обърна внимание, че в списъка с капиталови разходи липсват заложени 
средства за преработка на проекта за воден цикъл. Попита има ли работен проект за 
Стръмна река, както и какво стана с последния етап с Въртопа. 

Г. Герданов – Кмет, обясни, че има заложени пари за работен проект за здра-
вен център, както и, че са обещани средства за Въртопа и Шириней, както и, че има 
работни проекти.  

Б. Виларов – съветник обърна внимание, че по разчета на Бюджет 2015год., 
всички средства от направените продажби са заложени за ремонти, но не и за ра-
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ботни проекти с които да се кандидатства по оперативните програми, което е не 
удачно тъй като в бъдеще едва ли ще има такива продажби за да се финансира та-
кива работни проекти. Още повече да не се прави основен ремонт на улиците без да 
се направи ремонт на ВиК инсталацията, парите за здравния център 45000,00лв са 
много, да се намалят с 5000,00лв и тези пари да се заложат за маркиране и ремонт 
на заслоните. Както и направи и следните предложения по текстовата частта на 
проекта за решение: 

Номерацията да се оправи понеже сгрешена: 
На стр.4 т.12- да стане: Упълномощава Кмета на общината да извършва ком-

пенсирани промени, като в срок от 15 дни информира ОбС- 
На стр.5 т.15 да стане: 16.1. – да се допълни – кандидатстването за финанси-

ране става след решение на ОбС. 
Нова т.16 – второстепенни разпоредители с бюджетни средства могат да кан-

дидатстват за финансиране по структурни и други европейски фондове след реше-
ние на ОбС Копривщица. 

Р. Скендерова – съветник: Господин Виларов би бил много полезен като един 
консултант на Кмета и на ОА. Тези неща е трябвало да ги поставите в друго време 
и на друго место, моля времето Ви за изказване приключи. Мисля, че сега само Ви 
слушахме и ефект няма да има.  

Г. Герданов обясни, че чистота е останала към ОА, заради вече сключения до-
говор до 2016год.  и не може да се разваля договора. Нека опростяваме нещата и да 
вървим напред. 

Б. Виларов – съветник: Имах предвид звеното екология. 
В. Новакова – счетоводител ОП, обърна внимание, че всички финансисти 

присъстват на комисиите и нека тези предложения да се отразят на корекция на 
бюджета, а не сега на заседание. 

Р. Скендерова – съветник: Предлагам сега да се гласува докладната на Кмета 
с направената корекция по Програмата за управление на общински имоти и се за-
виши на 30000,00лв приходи от наем на имоти, като завишените 25000,00лв. да се 
разходват за дофинансиране разходите за транспорт за гарата.  

Б. Виларов, обясни, че ако остане така Бюджета няма да го гласува със зало-
жени средства за ремонти, а не за работни проекти за кандидатстване по оператив-
ните програми. Предложи ремонта на сградата на ОА да се намали, а с тези пари да 
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се направи работен проект и енергийно обследване и с това да се кандидатства за 
финансиране. 

Т. Татарлиева – гражданин: Какво направихте като се върна решението за он-
коболните и диабетиците? Вие нямате воля да вземете правилното решение. Къде 
ще разпределите днес тези средства? 

Л. Цеков – председател на ОбС: Ние сме взели правилно решение, не разб-
рахме защо ги върна областния управител. Ние без нова докладна от ОА не можем 
да вземем решение, защото пак ни го връща. 

Т. Татарлиева – гражданин: Никой не е застрахован от такова нещо. Тези па-
ри в кое перо ще ги сложите.  

След продължилите разисквания се премина към гласуване, като г-н Л. Цеков 
подложи на гласуване докладната на Кмета и текстовите промени, както и нанесе-
ната поправка със завишаване приходите с 25000,00лв и разходването им както 
следва: 

- 20000,00 за дофинансиране на линията Копривщица -  гарата 
- 5000,00 за ремонт на заслоните. 

„за” – 8– Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, 
Ис. Вълов, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева,  
„против” – 2 - Ст. Драгийски, Б. Виларов 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение № 488 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 
5 от ЗМСМА; чл. 94, ал. 2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във 
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015г., Общински съвет – Копривщица 
Реши: 

 
1. Приема бюджета на Община Копривщица за 2015 г. съгласно Прило-

жение 1, както следва: 
 
1.1 По прихода в размер на    3 588 265  лв., в т. ч. 
1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 1 272 656 

лв. ., в т. ч. 
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1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на     1 174 471 лв. 
  1.1.1.2 Имуществени данъци 6 600 лв. 
1.1.1.3 Преходен остатък от 2014 г. в размер на 91 585 лв., разпределен 

както следва: 
  22 362 лв. – Общи държавни служби,  
36 380 лв. – Отбрана и сигурност; 
  27 951 лв. – СОУ; 
           2 662 лв.   – ЦДГ;   
     1 512 лв. – Здравеопазване; 
         21 лв. - Дирекция Музеи;  
       697 лв.- Спорт за всички 
1.1.2 Приходи за местни дейности в размер 2 315 609 лв., в т.ч. 
  1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 130 500 лв. 
  1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 1 544 915 лв. 
  В т. ч.: от продажби на нефинансови активи 100 000 лв 
      от  Такса за битови отпадъци  : 118 000 лв.  
  1.1.2.3 Трансфери за местни дейности 143 100 лв., в т.ч.: 
   - обща изравнителна субсидия 126 900 лв. 
   - за зимно подържане и снегопоч. на ОП – 16 200 лв. 
1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 82 400 лв., в 

т.ч. за: 
-изграждане и основен ремонт на общински пътища 50 600 лв. 
1.1.2.5 Преходен остатък от 2014 г. в размер на 446 768 лв., както следва: 
От Такса битови отпадъци: 4 556 лв. 
От дейност „Служби и дености по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътища”:             22 793 лв. 
От средства от продажби  326 040 лв. 
От дейност „Общ. админ.”     91 944 лв. 
От дейност”Изграждане ,ремонт и поддръжка на общински улици – 1435 

лв. 
1.1.2.6 Погасяване на заеми – 23212 лв.  
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1.1.2.7 Операции с финансови активи   -8862 
1.2 По разходите в размер на 3 588 265  лв., разпределени по функции, гру-

пи, дейности  и елементи в т.ч.: 
1.2.1   За делегирани държавни дейности в размер на    1 272 656 лв. от тях: 
  1.2.1.1 За функция Общи държавни служби 299 862 лв. 
  1.2.1.2 За функция  Отбрана и сигурност  97 460 лв. 
  1.2.1.3 За функция  Образование 568 300 лв.  
  В т. ч.  За СОУ „Л. Каравелов”   410951 лв. 
                           За Общежитие               35 919 лв. 
             За ЦДГ „Евлампия Векилова” 121 430 лв. 
  1.2.1.4 За функция  Здравеопазване 13 896 лв. 
  1.2.1.5 За функция  Почивно дело,култура и спорт 293 138 лв. 
           В т. ч.  Дирекция „Музеи” 257 741 лв. 
                        НЧ „Х. Н. Палавеев” 34 700 лв. 
                      Спорт за всички -   697 лв. 
  1.2.2 За местни дейности 2 123 073  лв. 
  В т.ч.: 
  1.2.2.1 За функция Общи държавни служби 349228 лв. 
                 1.2.2.2 За функция  Образование 70 680 лв. 
  1.2.2.3 За функция  Здравеопазване 46 000 лв. 
1.2.2.4 За функция Социално осигуряване 140 457 лв.  
1.2.2.5 За функция Жилищно строителство     434 384 лв. 
1.2.2.6 За функция  Култура 78 186 лв.  
1.2.2.7 За функция Икономически дейности и услуги 1003 538 лв. 
1.2.2.8 За функция разходи некласиф. в др.функции 600 лв. 
 
1.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с приходи от местни дейности 

192 536 лв. 
в т.ч.   
-функция Култура  192 536 лв. 
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1.3 Приема поименния списък за капиталови разходи за 2015  г., съгласно 

Приложение 2 
 
1.4 Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
  1.4.1 Членски внос 2725 лв. 
1.4.2 Държавна субсидии за читалище „Хаджи Ненчо Палавеев” в размер 

на 34 700  лв. 
1.4.3 Местна субсидия за читалище „Хаджи Ненчо Палавеев” в размер на 

19 000 лв. 
1.4.4 Други социални разходи по решение на Общински съвет - Коприв-

щица 18 000 лв. 
1.5 Приема следните лимити за разходи: 
1.5.1 Социално битови в размер на 3% от начислените трудови възнаг-

раждения 
1.5.2 Представителни разходи в размер на 6000 лв., в т.ч. ОА-2 000 лв., ОС-

1 000 лв., ОП „Копривщица” 3000 лв. 
  1.5.3 Културен календар в размер на 21 000 лв. 
1.5.4 Други - работно облекло в размер една МРЗ- за работещите по трудо-

во правоотношение, а за държавните служители съгласно ЗДС. 
1.6 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 

разходи: 
- педагогически персонал –ЦДГ- Марияна Кунчева – от с. Челопеч до 

гр.Копривщица и обратно – срещу предоставени билети съгласно допълнител-
ни уазания, до размера на предоставените целеви средства; 

 
2. Утвърждава разходите за заплати през 2015 г.,  без звената от систе-

мата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюдже-
ти, съгласно Приложение №3  от настоящото Решение. 

2.1 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 
функциите „Здравеопазване”,„Почивно дело, култура, религиозни дейности” 
/без Читалище/ се определя от кмета на Общината в рамките на средствата, 
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определени по стандартите и утвърдените размери по т. 2 от настоящото ре-
шение. 

 
3. Утвърждава приходите и разходите на ОП „Копривщица , съгласно 

Приложение №4 
 
4. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 

общинския бюджет по разходни параграфи и по тримесечия. 
 
5.  Задължава ръководителите на бюджетни  звена, финансирани от об-

щинския бюджет да го разпределят по разходни параграфи и по тримесечия и 
представят на първостепенния разпоредител в 10-дневен срок.  

 
6. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2016-2018 г., съгласно Приложение 5. 
 
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на 2 738 811 лв., съгласно Приложение 6 
 
8. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: 
- Дирекция „Музеи” 
- СОУ „Любен Каравелов”, 
- ОП „Копривщица” 
9. Определя максимален размер на новия общински дълг за 2015 г. в 

размер на 1 351 996 лв. и максимален размер на дълга към 31.12.2015 г. в раз-
мер на 1 514 255 лв. Намеренията за поемане на дълг са съгласно Приложение 
№ 7    

10.  Определя максимален  размер на новите задължения за разходи, кои-
то могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, в размер  
5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните чети-
ри години. 

11. Определя максимален размер на наличните към края на годината по-
ети ангажименти за разходи 30 на сто от средногодишния размер на отчетени-
те разходи за последните четири години 



 
 

- 15 - от Протокол 54 
 

 

12. Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани про-
мени,като в срок от 15 дни информира ОбС : 

12.1 В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейности-
те на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за деле-
гираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в рамките на 
съответната делегирана дейност; 

12.2 В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамки-
те на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 
разходите; 

13. Възлага на кмета: 
13.1 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и по раз-

ходни параграфи и да утвърди разпределението. 
13.2 Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни 
мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване 
на бюджетните разходи. 

13.3 Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните 
отчети и обяснителните зписки към тях.  

13.4 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по от-
делните общински проекти в съответствие с изискванията на съответния Уп-
равляващ орган и на МФ. 

14. Упълномощава кмета да предоствя временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране 
на плащания по проекти, финансирани от средства на Европейския съюз и по 
други международни програми. 

14.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя срока на пога-
сяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но 
не по-късно от края на 2015 г. 

14.2 При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно сво-
бодни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от 
ЗПФ. 
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14.3 Във всички останали случаи, при възникване на потребност от пре-
доставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предло-
жение за предоставянето им по решение на ОбС. 

15. Упълномощава кмета: 
15.1 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и про-

екти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и 
други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални прог-
рами и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за 
изпълнение на общинския план за развитие.Кандидатстването за финансиране 
да става след решение на ОбС 

15.2 Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране 
и за  съфинансиране на общински програми и проекти 

15.3 Второстепенни разпоредители с бюджетни средства могат да канди-
датстват за финансиране по структурни и други европейски фондове след ре-
шение на ОбС. 

16. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета 
съгласно Приложение №8  

17. Утвърждава разчета за разходите с източник средства от продажби на 
нефинансови активи, съгласно Приложение 9. 

 
Б. Виларов – съветник: Мотива ми за да гласувам против е защото бюджета е 

незаконосъобразен и нецелесъобразен. Незаконосъобразен, защото не е внесен по 
надлежния ред, а нецелесъобразно от гледна точка на разходите за капиталови, кои-
то не смятам, че трябва да се изразходват за няколко месеца, както и за 12000,00лв 
за читалището, които са маскирани като някаква издръжка, а също и 7000,00лв пак 
за читалището, които не е ясно за какво ще са разходвани.  

По т. Разни от дневния ред. 
 
По докладната за почетен гражданин – общинските съветници решиха да се 

гледа на следващо заседание на ОбС. 
По докладната за маломерните земеделски имоти . Л. Цеков представи док-

ладната на Кмета. 
Б. Виларов – съветник: По т.1 и т.2 – тези имоти, които не са маломерни за 
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ниви и ливади за колко години ги сключване. 
В. Новакова – счетоводител ОП: Ако не са с конкурс за една година. 
Б. Виларов – съветник: Нека е уточнено в решението да стане ясно. 
Ис. Вълов – съветник: По т.4 – договор за наем с лица без да е заплатена за 

предходната година да стане не се сключва. Това е некоректен партньор. При нали-
чие на повече от един искател да се сключи договор само ако е коректен платец и 
ползвател. Лицата, които не са си плащали предходна година изобщо да не се до-
пускат да ползват общинска земеделска земя.  

М. Панчева – радио програмен ръководител: Това е дискриминация.  
П. Тороманова – съветник: Имаме такъв случай, че те са си я ползвали и сега 

са изместени, там какво правим. Има мерки за пет години с пет декара.  
Б. Виларов – съветник: Който иска да е на търг и конкурс за пет години. Не 

съм убеден, че това, което г-н Вълов е законосъобразно първо и второ не съм убе-
ден, че при това положение те ще платят за миналия период. 

Ис. Вълов – съветник: Така узаконяваме този който не е плащал да ползва 
имота, като има и предимство.  

Ив. Кривиралчев – съветник: Ползвател е ако има договор. 
М. Тороманова – техн. сътрудник: Има жалби на хора, които са ползвали ниви 

с мисълта, че са техни, а сега се оказва, че са общински. Той все е работил общинс-
ка нива без да е платил, а всъщност не е така. 

Ис. Вълов- съветник: Това е съвсем друг казус. 
Р. Йовков – гражданин: Като давате имоти под наем да е задължително със 

скица и с въвод с геодезист. Трябва да има протокол за въвод с геодезист.  
Ис. Вълов – съветник: Точка четвърта предразполага всички некоректни 

платци в коректни.  
Б. Виларов – съветник: Да добавим с изряден договор за предходната година. 

Да има нова т.3 – имоти, които да се наемат за повече от една години се наемат след 
търг или конкурс. Ида се допише, че договор за наем без търг и конкурс се сключва 
само за една стопанска година. 

След продължилите разисквания се премина към гласуване, като г-н Л. Цеков 
подложи на гласуване докладната на Кмета с направените корекции по т.2, т.3 и т.5. 

 „за” – 9– Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, 
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Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Драгийски, Б. Виларов 
„против” – 1 – Ис. Вълов, 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение № 489 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.6 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи Общински съвет – Коприв-
щица Реши: 

1. Определя всички имоти от общинския поземлен фонд - собственост 
на община Копривщица, с площ до 10 дка за маломерни имоти. 

2. Договорите за наем без търг и конкурс на маломерни имоти се 
сключват за една стопанска година. 

3. Имоти, които да се наемат за повече от една години се наемат след 
търг или конкурс. 

4. Дава право на Общинско предприятие „Копривщица" да сключи 
Анекси към договорите за наем на ниви и ливади със срок 30.09.2015 г. 

5. Договор за наем с лица, при които е налице обстоятелство за ползване 
на общински поземлен фонд през предходната година, без да е заплатена наем-
на цена, се сключва само след заплащане на същата за предходната и текуща-
та година. 

6. При наличие на повече от един кандидат, за наемане на общински по-
землен фонд, с предимство е лицето, което е коректен ползвател с изряден до-
говор през предходната година. 

 
Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков закри заседанието. 
Край: 18,25 
 
М. Тороманова:……п………….    Л. Цеков:…………п…………… 
/Техн. секретар на ОбС/      /Председател на ОбС/ 
 


