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ПРОТОКОЛ 

№47 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      28.07.2022 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          15:00 h –16:55 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

Днес 27.07.2022 г. от 15:00 часа  в стаята на общински съвет - Копривщица се 

проведе редовно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Копривщица, 

Директора на ОП „Копривщица” и граждани. 

Л. Цеков – председател на ОбС - Копривщица, представи проекта за дневен ред. 

 

1. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица относно провеждане на Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Пирдоп“ 

АД. 

2. За информация: Справка – отчет на У – „Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за 

второто тримесечие на 2022г. 

3. За информация и обсъждане на молба от Рашко и Димитър Ватахови. 

4. Разни 

5. Отговори на питания  

6. Питания 

 

М.Иванов – съветник, имаме една Декларация на общинските съветници от местната 

коалиция „Воля – ВМРО - БНД”, предлагам да бъде включена в т.разни. 

Б.Подгорски – съветник, в т.разни предлагам във връзка с проекта за Правилник за 

организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Копривщица” – 

гр.Копривщица да направим временна комисия. 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, в т.разни да бъдат включени за 

информация,  Доклади относно изнесена информация в медии и извършени проверки по 

сигнали на ОП „Копривщица”. 

 

 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване така изчетения 

дневен ред с направените предложения по него. 

 

„За”- 8 – Л. Цеков, Р.Галинова, М.Тороманова, Д.Ватахов, Б.Чилов, 

Б.Подгорски, Я.Стоичков, М. Иванов. 

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Отсъства – Н.Кривиралчев, С.Шипочинов. 

Закъснява: Б.Чилов 

Приема се 
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По първа точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно провеждане на 

Общо събрание на акционерите на „МБАЛ Пирдоп“ АД. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи докладната на кмета на 

община Копривщица. 

   

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване докладната на 

кмета на община Копривщица. 

 „За”- 8 – Л. Цеков, Р.Галинова, Д.Ватахов, М.Тороманова, Б.Подгорски, 

Я.Стоичков, С.Павлов, М. Иванов.  

„против” - 0  

„въздържал се” – 1 - Б.Чилов. 

Приема се  

Прие се Решение №278 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т.23 от ЗМСМА 

1. Упълномощава Бойка Рашкова Дюлгярова – Кмет на Община Копривщица 

да участва и представлява Общината в Общото събрание на акционерите на 

„МБАЛ-Пирдоп“ АД, което ще се проведе на  03.08.2022 г. от 13:00 часа, а при 

липса на кворум на 17.08.2022 г.. 

2. Във връзка с предложения дневен ред в Покана до Общото събрание на 

акционерите, публикувана в Търговския регистър, да гласува както прецени, че 

е най-добре и правилно за интересите на акционера - Община Копривщица. 

3. При необходимост и при наличие на кворум, да прави предложения за 

допълване на дневния ред, както и ако прецени,че е в интерес на Общината, да 

прави нови предложения или такива за промяна на предварително обявените 

проекти за решение. 

4. Допуска за предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 

 

По втора точка от дневния ред – За информация: Справка – отчет на У – 

„Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за второто тримесечие на 2022г. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи Справка - отчета на У – 

„Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за второто тримесечие на 2022г. 

Я.Стоичков – съветник, беше интересно да ги попитаме за събора как върви 

подготовката при тях. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, ще попитаме кметицата, тя присъства 

на срещите. 

Р.Галинова  - съветник, ако дойде човек да кажем със скара, идва спира си в 

началото на града там има паркинг и си заплаща на ден ли е? 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, на ден 5 лв., пропуска за три дни 15 лв. 

Р.Галинова – съветник, добре. Налага му се да си зареди скарата с буса, ще му се 

пази ли мястото на паркинга ? 

М.Златарев – разбрах, да има резон това не сме го изчистили, може би ще им кажа да 

пазят местата, съвсем нормално е да им се пазят местата. 

 

 

По трета точка от дневния ред – За информация и обсъждане на молба от 

Рашко и Димитър Ватахови. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги имаме писмо от Омбудсмана, 

действително ние не сме им отговорили в рамките на срока. Във връзка с 
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доброволното премахване, ние сме задължени да му подсигурим място къде да сложи 

фуража и къде да приюти животните. 

Я.Стоичков – съветник, гледам, че Заповедта е от 2020г., Ватахов ти сега скоро си 

получил покана за доброволно събаряне ? 

Д.Ватахов – съветник, да тази година. 

Я.Стоичков – съветник, добре то това от коя година те са много години ? 

Д.Ватахов – съветник, еми те се водят дела даже още продължават да се водят, 

така или иначе, че е минала последната институция не означава, че няма как да се 

водят. 

Я.Стоичков – съветник, а първоначално проблема идва от общината от 

администрацията ли, как тръгва цялата история? 

Д.Ватахов – съветник, то е факт, че е незаконен строежа, но сега сме опрели до 

кокала, че няма какво да ги правим тези животни и съм получил от всички институции 

отговор само от кмета на община Копривщица и от общинския съвет. 

Я.Стоичков – съветник, защото на мен ми е интересно, че ти  едва ли не си отишъл 

без някой да ти е казал иди строй, кой ти каза, какво стана и как ? 

Б.Подгорски – съветник, каква беше причината да не го узакониш това нещо, значи 

имаш някакви документи съм ги гледал, каква беше причината да не го узакониш това 

нещо толкова време? 

Д.Ватахов – съветник, не иска общината, имаше жалба и не иска да го узакони 

въпреки, че е узаконила 70%. 

Б.Подгорски – съветник, има документи от РИОСВ и РДНСК, че не отговаря. 

Д.Ватахов – съветник, на РДНСК няма как да отговаря това е позицията на кмета в 

шеста дори и след шеста сме ние. 

Б.Подгорски – съветник, и на базата на това становище се узаконява вече минава 

поетапния ред. 

Д.Ватахов – съветник, да или узаконява или иска премахване кмета. 

Б.Подгорски – съветник, и защо точно там в този момент, защото в един момент и 

ти си го казал искаше търпимост. Реално кой ти даде разрешително да ги строиш 

всичките тези неща при условие, че не е минало поетапно. 

Д.Ватахов – съветник, има документи вътре са описани, ако си го чел внимателно 

има и линия пусната от геодезисти. 

Б.Подгорски – съветник, линията е началото, говора вече след като изграждаш, 

надграждаш, продължаваш ти от общината имаш ли документ, които да ти казва да 

продължиш да строиш, че това е ? 

Д.Ватахов – съветник, нямам и забрана да ти кажа честно, 10 години никой не ми е 

забранил да правя нещо. По принцип такъв строеж мислиш ли че без разрешение 

може да се започне, ако има нещо. 

Я.Стоичков – съветник, демек ти си имал някакво разрешение в началото. 

Д.Ватахов – съветник, имал съм вземаха ми го и ми казаха, че не могат да ми го 

отпуснат, така или иначе те се водят следствени процедури сега. 
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Б.Подгорски – съветник, това разрешение вкарвал ли си го в институциите ? 

Д.Ватахов – съветник, не съм го вкарвал, то се оказа, че е не законно. Има си 

разследващи, разправят си се с това нещо. 

Б.Подгорски – съветник, и първо трябва да е от разрешението след това да минеш 

през институцията за узаконяване. 

Д.Ватахов – съветник, никой не е имал възражение, не знам Боби това е, факт е че 

е не законно. Ние не говорим за строежа говорим  за това, че няма какво да правим 

животните, строежа е факт не законен е. 

Б.Подгорски – съветник, това е така аз те питам защо се стигна до тук. 

Д.Ватахов – съветник, не законен е, даже съм описал в молбата, какъв е проблема 

да ми дадат становище и да го преместя имам достатъчно имоти 200 дка., са лично 

мой, като трябва ще го бутна и ще го преместя разбира се ще ми дадат разрешително 

и ще го направя, ако има интерес общината като няма интерес няма да го направя, 

сега какво да направим. Така или иначе няма да се узакони този обект. 

Б.Подгорски – съветник, ама той не е незаконен от вчера това искам да ти кажа. 

Д.Ватахов – съветник, точно това искам да кажа и аз за това сме пуснали молба за 

разрешение да направим нов. 

Я.Стоичков – съветник, добре де ти викаш 70% от обектите са ги узаконили, а на 

някой друг освен твоя обект има ли не узаконен ? 

Д.Ватахов – съветник, узаконени са с това удостоверение, което е за експлоатация 

на обекта. 

Я.Стоичков – съветник, на всички други а на теб не ти го узакониха ? 

Д.Ватахов – съветник, така е за съжаление. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, добре тогава защо не реагирахте 

преди колко години, които на всички са узаконявани на вас не ? 

Д.Ватахов – съветник, е нали имаме жалби към кмета и към това, те са вътре и те. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, вече като има решение на ВАС, ние 

какво можем да направим, нищо не можем да направим. 

Р.Йовков -  аз съм си направил труда да ви направя една кратка хронология за вас 

за кмета. Сега г-н Ватахов, 2013г., е подал проект с молба да се направи ПУП и да 

изгради строеж, които за облекчение съм повдигнал, точката която в експертния 

съвет по строителството е разгледана и там кратко, точно и ясно е отговорено, че 

трябва да вземе становище от РИОСВ и от останалите институции и да ги представи на 

общината за да си получи разрешението за строеж така пише тук и молбата ми към 

вас е днес да работим само по документи а не казал, рекъл само и единствено каквото 

пише в документите това да четем без да тълкуваме и без да си правим лични 

нападки и интерпретации. След което г-н Ватахов, се е обърнал към РИОСВ по 

надлежния ред и РИОСВ са му отговорили, че този обект вече реализиран, че след 

извършената проверка те са установили, че вече обекта е построен и те не могат на 

построени обекти да издават становища тъй като това е фраза с изискванията на 

РИОСВ и освен друго този обект се намира в натура 2000 и там не са направени 

необходимите мероприятия за да може да се строй. След което в следващия документ 

в на ДНСК от 25.06.2014г.,  ясно и категорично ДНСК пише, че това е незаконен 
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строеж подлежащ на премахване и изпраща преписката общината да се оправи 

поради това, че категориите до трета са в ДНСК а 4,5 и 6 са в общината, след което г-

н Ватахов е решил, че обекта е построен по татово време и е поискал от Главния 

архитект той да бъде узаконен с удостоверение за търпимост а Главния архитект му е 

казал, че вече има документ и той е незаконен така, че не може да бъде търпим. След 

което общината с констативен протокол е констатирала на база указанията на ДНСК, 

че има незаконен обект и подробно го е описала. След което след дълги години 

мислене на предишния кмет настоящия реши да изпълни указанията на ДНСК и 

издаде Заповед за премахване на незаконен обект под №280. След което г-н Ватахов, 

по абсолютно Законов и правов ред е обжалвал тази Заповед, което е в негово право, 

първата инстанция казва, че г-н Ватахов не е прав и трябва да си събори незаконния 

обект, след което той има право да обжалва това нещо, обжалва го и втората 

инстанция потвърди и каза обекта е незаконен трябва да се премахва. Сега ще 

стигнем до най интересната част защо се случва това цялото нещо и как се случва. 

Този документ който държа да го разгледате много добре и не само да го разгледате 

много добре а да и вземете да видите, кой как го е издал, документ от община 

Копривщица без изходящ номер. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, хубаво ама това е становище. 

Р.Йовков – не, не това не е становище г-н Цеков, това е незаконен документ по 

смисъла на всички правила за издаване на документи от ОА, поради това, че няма 

изходящ документ, не пише до къде да послужи и в него се говори за незаконен 

обект, който отговаря конструктивно и функционално след като цялата тази 

процедура е минала и това е незаконен обект, този документ г-н Ватахов ще обясни 

където трябва и на вас държа да обясни как се е сдобил с него. След което г-н 

Ватахов на базата на този документ на това становище се е снабдил с удостоверение 

за регистрация на животновъден обект и не само че се е снабдил с  удостоверение за 

регистрация на животновъден обект а е регистрирал още 3 обекта в този 

животновъден обект от който незаконен животновъден обект г-н Ватахов ето 

примерно да си четете тука този нали човек радетел за законността има наглостта да  

поиска от общината след като той е усвоил за 7 години над 1 400 000 лв., 

ориентировъчно. 

Д.Ватахов – съветник, с дела за неправомерно отдаване на мери и пасища. 

Р.Йовков – ориентировъчно на базата на този документ да изискате от фонд 

Земеделие на базата на един незаконен обект как той е усвоил около  над 1 400 000 

лв. през годините и идва да каже на общината , че трябва да му построи обор , който 

да отговаря на законовите изисквания на БАХ. 

Л.Цеков – председател на общински съвет Копривщица, Установено е ,че строежа  

е незаконен е факт. Не са  издадени нужните документи. Във вашето изложение 

неправомерни действия от страна на Ватахов това вече е работа на други 

компетентни органи не е на общинския съвет. 

Б.Подгорски – съветник, Мен лично ме заинтригува този документ , който е без 

дата и входящ номер. 

Р.Йовков- аз първо нито съм казал да се превръщате в съд , нито в прокуратура за 

мене лично настоящия кмет е изпълнил указанията на ДНСК и закона, но ми стана 

интересно едно ваше изречение, което вие в началото казахте, че сте длъжен да 

осигурите помещение на Ватахов. Ще задам един въпрос по време на вашето 

кметуване бутнаха едно заведение на Стойчо Панчев, защо не му осигурихте едно 
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помещение да си развива бизнеса и на него мисля ,че Стойчо Панчев не е по грозен  

или некадърен от останалите хора на нашия град и той да получи право. Това ,което 

искам от общинския съвет и кмета да заостри вниманието си върху това становище, 

което е един абсолютно лъжлив документ , абсолютно незаконосъобразно създаден и 

той и реквизитите на документ  и е послужил държавата да бъде ощетена с над 

1 400 000лв. през годините ,защото на база на този документ г-н Ватахов 

неправомерно е усвоил от фонд Земеделие огромна сума пари , за което държа 

община Копривщица в лицето на кмета и общинския съвет да изиска колко средства 

от момента на констатирането на незаконния строеж/обект  той е усвоил и тогава 

община Копривщица да прецени с какво да помогне на този свестен човечец и 

неговото семейство. Аз смятам , че около 1 400 000 лв. не са лоша заработка за 

годините ако смятате , че  не стигат помогнете дайте да се включим всички да бъдем 

добри. Благодаря, че ме изслушахте.  

Д.Ватахов- съветник, аз не съм дошъл да се защитавам аз цитирам , че обекта 

незаконен. Искам да кажа , че спечелих делата тия пари , защото общината ги беше 

дала неправомерно на хора без животни, които нямат право на мери и пасища. Като 

има някой проблеми отива в съда и си ги уточнява тия неща. Факт е сега , че строежа 

е незаконен, факт е че сега няма къде да си гледам животните, но затова съм се 

обърнал към всички институции те са ми отговорили, явно и на Вас са ви отговорили. 

Отговор от кмета нямам. Намират куче на улицата и го настаняват някъде не ме 

интересува дали ще стане нещо със животните затварям ги там докато стане нещо , 

каквото направят. Ние от 50 години гледаме животни, както г-н Йовков знае и знае , 

че та имало сея , че той е съсед и обикаля често. Хвана и една водичка там от 

съседния имот както и да е знае къде е било. Това са подробности, които не трябва да 

влизаме там някой си измисля нещо и си говори не празни приказки, но не по темата. 

Аз признавам, че е незаконен то си има дело, съд аз какво да дойда да кажа, че 

всичко ми е наред ли , просто искам отсрочка искам право,  ако може да си построя 

имам имоти достатъчно.  

Л.Цеков – председател на общински съвет Копривщица, тази молба, която вие сте 

пуснали ние решение няма да взимаме. Трябва да се прецени къде животните да се 

приютяват. 

Р.Йовков – Хората взимат кучета и ги приютяват, но  не взимат пари от държавата 

за това , а вие като добросъвестен гражданин взимате, второто което е ние другите 

животновъди ще проектираме, ще плащаме разрешение за строеж, което вие не сте 

чули не сте стигнали до този урок, че разрешение за строеж се плаща на общината. 

Второто нещо ние съгласуваме със всички инстанции да докараме ток, строим 

трафопост и т. н. , а вие искате общината да ви направи всичко, а вие да сте от 

страна на взимащите. За мене лично вие не притежавате капка срам пред обществото, 

за да говорите, че общината ви е длъжна да ви даде помещение. 

Д.Ватахов – съветник, а това че е факт, че взимат хора без право на пасища е 

факт, така ще е и общината ще си понесе последствията за това нещо. 

 

По четвърта точка от дневния ред – Разни  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на М.Иванов – съветник, 

да представи декларацията. 

М.Иванов – съветник, представи декларацията (приложена в документите). 
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Б.Подгорски – съветник, подкрепата която търсите сега я търсите с една 

декларация, много рано влезнахме в предизборна кампания и много рано започнахме 

да използваме ситуацията един проблем да го правим политически и предизборно. 

Това е лично мое мнение не ангажирам никой, нито г-н Дунчев с цялото ми уважение 

към него не се взря в конкретен проблем а само вдигна пушилка използва г-н 

Ватахов, казвам го в прав текст за мен го използва. 

Д.Ватахов – съветник, въобще не ме е използвал, той ме покани вече беше 

отсечена и изчезнала и за това се съгласих два пъти ми изчезва от Директора гората 

това е факт, пуснал съм жалба. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ама стига с тези лъжи за мен това са 

пълни лъжи, наистина започнахте предизборна кампания. 

Б.Подгорски – съветник, конкретика какво сте предложили, защото нищо в 

годините освен, че в „Крушата“, нещо е казано, нищо по конкретно не чух, че е 

предложено за толкова да има идея да кажете това така, така да направим или това 

поправете или … да подадете сигнал. Имаме ли Протоколи с въпросните проверки на 

какво разчитаме до момента на „глухия чул, че кьоравия видял, че куция избягал“, не 

казвам, че няма нарушения, имаме ли нещо черно на бяло, което като колективен 

орган да коментираме и да взимаме решения, нямаме. Да не говорим айде да не 

изпадаме в конкретика в повечето документи в първите документи в които се 

констатират нарушения са думички около. 

Д.Ватахов – съветник, вие сте ги видели ли ? Защото никой не ги е виждал, май вие 

сте запознати нещо, май сте запознат повече от нас с това нещо ? 

Б.Подгорски – съветник, не съм повече запознат от това което всичките ти имаш 

повече информация от мене. 

Д.Ватахов – съветник, аз имам ама вие от къде имате  

Б.Подгорски – съветник, еми от където имаш и ти, защо ? 

Д.Ватахов – съветник, аз имам тъй като присъствах на одита. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, декларацията е изложена от Марин 

Иванов. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, че не съм съгласна, тъй като както се 

изнася информация в декларацията, то не е информация то просто си декларират 

хората, така и в медиите няма абсолютно никакви истини. Всичко се опитва да се 

злепоставя кмета и общината, нито една внесена докладна от въпросната коалиция 

„Воля – ВМРО“, няма с някакви предложения, с някакви срещи в някакви кръчми в 

такива мероприятия не съм участвала. Всичко което е подадено в общината са взети 

необходимите мерки, разпоредено е и в медиите където излезна, че пусната е 

докладна не са взети мерки, всичко е описано няма какво да се повтаряме смятам, че 

са необосновани всички нападки срещу община Копривщица и лично срещу мен. Няма 

нито една докладна за този период до ден днешен на която не е обърнато внимание а 

от въпросната коалиция, няма нито едно предложение внесено в община Копривщица. 

М.Иванов – съветник, а  лиценза защо е вземан ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, от един месец е спрян не вземен, 

работи се по въпроса, взети са всички необходими мерки всичко друго е спекулация 

по медиите и в обществото въобще, всичко което е необходимо е направено до 

момента. Благодаря Ви за вниманието! 



 8 

Б.Подгорски – съветник, относно популацията, че е вземан лиценза, лиценза е 

спрян за три месеца, процедурата е следната 5 годишен сертификат ежегодно се 

прави одит на този сертификат и има три категории несъответствия и според бройката 

и вида на несъответствията при определения брой несъответствия дали са големи, 

средни или малки, този сертификат до изчистване на тези несъответствия се спира за 

три месеца, след три месеца максимален срок тези несъответствия не бъдат 

отстранени тогава може да бъде преминато към следваща крачка. 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, явно има някакви разминавания, 

едното голямо несъответствие не попълнени форми ВКС, на дадена площ, тука има 

три площи за консервационна стойност на птици определени черен кълвач и това е 

едното тъй като две години подред не сме попълнили тази бланка. Второто голямо 

несъответствие защото пак е втора година обелени дървета по време на извоза. 

Третото голямо несъответствие е закачени дървета, искам за още едно по отношение 

на това да действително и тука няма категорично казвам на едно место, аз също го 

видях отворен прозорец, който е не регламентирано като лесовъдски спор няма. 

Незаконна сеч може да бъде, без документ, без марка, без документ не е 

констатирано, но без марка имаше, това е едното голямо несъответствие само това 

общо с тази проверка, другите нищо общо няма с тази проверка разберете ме и тази 

спекула която се прави, че нещо страшно е станало няма такова нещо. Вие си 

представете тука вашите си условия, вашите си битови неща и така, не бива така да 

правите и декларации. Директора като иска кмета да го отстрани само, че г-н Иванов 

да ви кажа, че има преписки в прокуратурата и като тя се произнесе тогава можете да 

ми кажете аз какъв съм и дали съм такъв. Имам един акт да знаете, който трябва да 

ви кажа, че най вероятно ще отпадне, да ви кажа защо, защото имам документи 

издадени за взети отношения, аз нямам друг акт съставен. Г-н Цеков, Вие бяхте за вас 

това беше ли нормална проверка, проверка когато се прави за незаконна сеч 11 

години съм бил шеф на охраната за цялата Пазарджишка област без нито едно 

наказание и да ви кажа как се прави проверка имам и Протоколите, мери се с ролетка 

на дължина, на височина, на широчина, прави се плътност, отбелязва се, описва се и 

т.н. 

Д.Ватахов – съветник, това не беше одит за незаконната сеч. 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, ние го изискахме. 

М.Тороманова – съветник, аз искам само г-н Златарев, в крайна сметка има ли 

нарушения в горите общинските или няма ? 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, има нарушения, констатирани са 

актове, не мога да ги отрека и са на 4 служителя, включително и на мен актове и два 

на лицензирани лесовъди, да има сечени не маркирани дървета. Никой нищо не е 

казал за въпросните спекулации за големи нарушения, че тука е незаконна 

дървесината никой даже и одита не са го казали, имаме такива нарушения незаконно 

отсечени, това са без марка а без документ няма такъв акт. 

М.Тороманова – съветник, наистина ли вододайната зона е отсечена ? 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, не, това е утвърдено и съобразено с 

Наредбата за опазване на вододайните зони 

М.Тороманова – съветник, това значи, че 20% е разрешено за сеч. 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, да 
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Д.Ватахов – съветник, а там нарушена ли е 20% сеч ?   

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, към момента е 22%, с тези които 

намерихме на терена, никой не писа там нищо, че има проблем по лесовъдските 

признаци.   

Р.Йовков – Г-н Иванов, искрено ви препоръчвам към тази декларация да си направите 

труда и да назовете поименно крадците на дървесина в този град, спрете да говорите с 

общи приказки бъдете конкретни, след което като назовете крадците поименно 

приложете документ както аз преди малко ви показах как се работи, показвате Радослав 

Йовков е крадец, ето го документа с които открадна, Боби Подгорски е крадец, ето 

документа с които открадна, спрете с това нагнетяване напрежение в хората, спрете с 

тази вражда която вие сте в основата на този град да не може да живеем един с друг и 

след това вземете, Вие сте явно най свестните хора в този град, издигнете един човек от 

вас за Директор да го сложим в това предприятие да потръгне работата и него го 

назовете по имено, не се плашете вие сте най свестните, ние останахме само боклуците. 

Ако искате да дойда за през годините с Протоколи от проверки, те ни изпразниха 

чувалите с парите данъчните и ще ви ги напълня с документи и ще ви ги предоставя. 

Няма по проверявана община от община Копривщица последните 5 години в държавата, 

това е на база тези приказки, които са неподплатени и в отговор на г-жа Тороманова 

към днешна дата  г-жо Тороманова, по Протоколите, които ще ви ги дадат в копия, вие 

ще откриете само в повече дървесина в общинските проекти, само в повече чухте ли 

добре, нито един Протокол, нито един за общински обект който не е отчетен в повече, 

нито един и нито един Протокол за 100 куб., открадната дървесина а не за хиляди и това 

което радетеля за правени и честност г-н Ватахов го прави по телевизията, би трябвало 

обществото да му потърси сметка, че оронва авторитета на нашия град. Благодаря,Ви! 

М.Тороманова – съветник, първо г-н Златарев каза, че има нарушения ти ми казваш, 

че ще има в повече дървесина и какво повече ще има отрязана или повече седи на 

корен ли ? Какво повече? 

Р.Йовков – в обект който е „96в”, където беше медийната изява, там има констатирани 

31 куб., според тях които са  не маркирани и отрязани и са намерени 400 куб., на 

рампата намерени и ако тази дървесина беше незаконна. Аз питам защо тези радетели 

за свобода не я конфискуваха до ден днешен. 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, защото не е незаконна , казах незаконна 

дървесина има два Закона по горите, единия е добита без марка или без документ, в 

случая се констатира и официално ви казвам 32 куб., незаконна дървесина, тя е от 

първия вариант, че е отсечена без марка, няма отсечена без документ. 

М.Тороманова – съветник, как се сече с документ без марка ? 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, за съжаление го има. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, преминаваме към следваща точка в 

точка разни, г-н Подгорски имате думата. 

Б.Подгорски – съветник, вкарал съм проект за промяна на Правилник за 

организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Копривщица” – 

гр.Копривщица и тъй като това е в правомощията ни да създадем една временна комисия 

да го разгледа, да направи обществено обсъждане, да приеме предложения и да стигнем 

до някакъв консенсус тук, за това във връзка с този материал предлагам да създадем 

една временна комисия, която изрично да се занимава с този въпрос. 

М.Тороманова – съветник, защо тогава, направо в комисията да сложим един излъчен 

от кмета, един от ОП и трима общински съветници. 

Б.Подгорски – съветник, ами аз ще ви кажа защо не е най добре, защото ако са само 

от общински съвет, ще разгледат предложението, ще дадат предложение и ще ги отнесат 
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до ОА, която Администрация не е само в лицето на кмета, тя ще разгледа и ще каже, 

това да според нас, това не и ОП ще каже това е правилно това не е. Тоест страните към 

които ще се предложи този проект ще трябва да дадат становище по този проект с 

предложение и той не е еднолично с един представител в тази комисия. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, аз мисля, че ако приемем 

предложението на Тороманова ще спестим време. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, предлагам и външна квота да има ако 

трябва и един гражданин, доста активни граждани има, които биха се включили, ако има 

желаещи. 

Б.Подгорски – съветник, оттеглям си предложението и съм съгласен с предложението 

на г-жа Тороманова, като комисията да се състой от Председател, зам. Председател, 

Секретар и членове. 

С.Павлов – съветник, въпросът е че ако имаме и един гражданин ще ни станат четен 

брой а за комисията ни трябва не четен. Кмета да представи двама, ОП да представи 

един, трима общински съветника и един гражданин. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги имате ли други предложения по 

числеността на състава на комисията или остават 7 члена? 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване така 

направеното предложение комисията да бъде седем члена. 

 „За”- 8 – Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Б.Чилов, Б.Подгорски, 

Я.Стоичков, С.Павлов, М. Иванов.  

 „против” – 0   

„въздържал се” – 1 - Д.Ватахов. 

Приема се  

Прие се Решение №279 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА  

1. Създава Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и 

управлението на дейността на общинско предприятие „Копривщица” – 

гр.Копривщица, към ОбС Копривщица и да е в състав от седем члена комисия, 

както следва: 

- Трима члена от ОбС - Копривщица  

- Двама члена от ОА - Копривщица 

- Един член от ОП „Копривщица” 

- Един гражданин  

2. Кмета на община Копривщица и Директора на ОП „Копривщица”, да 

определят представители в седем дневен срок от получаването на Решението. 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги моля за поименно предложение 

за попълване на комисията. 

Яни Стоичков – Борис Подгорски 

Любомир Цеков – Мария Тороманова  

Любомир Цеков – Стоян Павлов 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване така 

направените предложения. 

„За”- 9 – Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, Б.Чилов, 

Б.Подгорски, Я.Стоичков, С.Павлов, М.Иванов.  

 „против” – 0   

„въздържал се” – 0 
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Приема се  

Прие се Решение №280 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА  

Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и 

управлението на дейността на общинско предприятие „Копривщица” – 

гр.Копривщица, към ОбС Копривщица и да е в състав от: Борис Подгорски, 

Мария Тороманова и Стоян Павлов. 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, моля за предложение за Председател 

на временната комисия. 

Мария Тороманова – Борис Подгорски 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване така 

направеното предложение. 

„За”- 8 – Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, Б.Чилов, 

Я.Стоичков, С.Павлов, М.Иванов.  

 „против” – 0   

„въздържал се” – 1 - Б.Подгорски. 

Приема се  

Прие се Решение №281 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА  

Избира за председател на Временна комисия за изготвяне на Правилник за 

организацията и управлението на дейността на общинско предприятие 

„Копривщица” – гр.Копривщица, към ОбС Копривщица: Борис Подгорски. 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, моля за предложение за 

Зам.Председател на временната комисия. 

М.Тороманова – съветник, предлагам Зам.Председателя да бъде излъчен от ОА. 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване така 

направеното предложение. 

„За”- 9 – Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, Б.Чилов, 

Я.Стоичков,  Б.Подгорски, С.Павлов, М.Иванов.  

 „против” – 0   

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се Решение №282 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА  

Възлага на кмета на община Копривщица, да определи служител от ОА за 

Зам.Председател на Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за 

организацията и управлението на дейността на общинско предприятие 

„Копривщица” – гр.Копривщица, към ОбС Копривщица. 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, моля за предложение за секретар на 

временната комисия. 

Стоян Павлов – Мария Тороманова – отвод. 

Мария Тороманова – Стоян Павлов 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване така 

направеното предложение. 
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„За”- 8 – Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, Б.Чилов, 

Я.Стоичков,  Б.Подгорски, М.Иванов.  

 „против” – 0   

„въздържал се” – 1 - С.Павлов. 

Приема се  

Прие се Решение №283 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА  

Избира за секретар на Временна комисия за изготвяне на Правилник за 

организацията и управлението на дейността на общинско предприятие 

„Копривщица” – гр.Копривщица, към ОбС Копривщица: Стоян Павлов. 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, продължаваме по т.разни, Доклади 

относно изнесена информация в медии и извършени проверки по сигнали на ОП 

„Копривщица”. 

Д.Ватахов – съветник, има ли отдел, който му е спряна сечта и намерена ли е сеч в 

него. Това трябва да е ясно още малко да ни се подиграват гражданите ? 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, в отдел който е спрян и се води сеч ли ? 

Д.Ватахов – съветник, и е извършена сеч в него. 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, за всичките отдели, които след 

проверката, за всички съм издал Заповед за спиране и експедиране на дървесината. 

Д.Ватахов – съветник, не, не преди това, отдел който му е изтекло разрешителното за 

сеч и да сте установили сеч вътре ? 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, да „115б”,  

Д.Ватахов – съветник, колко кубика ? 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, отговарям директно и съм се подписал, 

7,84 плътни ОЗМ, незаконно добити и 13,70 плътни дърва незаконно добити не 

маркирани (не се разбира), това са дървата 25 куб., пространствено а в плътни са 13,75 

куб., това е. 

Д.Ватахов – съветник, нека ни се подиграват, ние сме тъпанари целия общински 

съвет, имам снимки с които мога да покажа фигурите. 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, вие мерихте ли ги ? 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, не 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, и аз не 

Д.Ватахов – съветник, еми 6-7 фигури. 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, след това са ги мерили, но понеже 

нямам право да давам информация, вижте питах, че бях обвиняем тука за Протоколите 

от институциите и категорично на чужди институции нямам право да давам Протоколи, 

ако искате накажете ме. 

 

По пета точка от дневния ред – отговори на питания 

 

Има получени писмени отговори.  

 

 

По шеста точка от дневния ред – питания 

 

М.Тороманова – съветник, идва някой и иска да разкопава лична инфраструктура да 

си прекара вода или нещо, внася ли гаранция? 

В.Чорбанска – не, не внася нали съда отмени това в Наредбата, нямаме право да 

събираме пари. Това нещо от 2-3 години може би. 



 13 

М.Тороманова – съветник, а може ли тогава това решение да ни го дадете ? 

В.Чорбанска – да. Вие нея ли отменихте като незаконно съобразна ? 

Б.Подгорски – съветник, няма такава действаща Наредба.  

М.Тороманова – съветник, имам още едно питане към г-н Златарев, може ли да дадете 

справка, колко дървесина до момента е продадена по сортименти? 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, никакъв проблем, само периода ми 

кажете. 

М.Тороманова – съветник, за шестмесечието. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги има ли други питания и ако 

нямате давам думата на г-н Йовков. 

Р.Йовков – нали днеска се разбрахме да работим само по документи, ето Ви един 

документ където проверяващите двама не са слезли от джипа. Днеска е хубаво да 

предоставите г-жо кмет, молбата до ИАГ, да дойдат тези хора от комисията да ви 

препотвърдят как двама не са слезли от джипа даже, другите са се разходили на г-н 

Дунчев, нали как вървят проверките, на око това е думи на проверяващите, как 

премерихте на око вика и за това сме написали около и ние на тази база точно 

започваме да търсим „Има ли Гюро капа или няма капа”, след което премерваме както 

трябва с  надлежния Протокол с размери, обеми и излизат реалните количества, ето как  

мери г-н Дунчев и с това ходи по медиите, около без да слизаме от джипа. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, на последната проверка действително 

не се премери, но сега на око не можеш да кажеш 50 куб., ли са 300куб., ли са. 

М.Тороманова – съветник, на око не можеш да кажеш примерно 50 или 60 куб., са ама 

от 50 до 300 куб., чак. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, значи не се ловете за думата, аз бях на 

проверка а вие не бяхте, не дойдохте да видите за какво става на въпрос в този отдел 

имаше фигури, нали където говорим, че има изсечена дървесина след изтичане на така 

наречената зелена шума „115б”, действително фигурата беше дълга, но няма как да 

кажа колко е като не е измерена, много бяха дървата. 

Р.Йовков - да продължа с документите, защо задавам аз въпроса. Първо на тази 

проверка не е поканен собственика демек общината, защо не е поканен ползвателя 

демек фирмата която добива? Говоря за 03.06.2022г., на тази проверка на г-н Дунчев, 

не е поканен собственика, не е поканен ползвателя и мерим от джипа, по GPS-данни на 

техния джип, изваден от системата джипа е престоял 1:15 мин., той за това време е 

проверил обекта, че има незаконна дървесина и е измерил 1300куб., дърва спрямо 

неговите думи, ако това може някой да го направи аз ще скъсам лиценза на фирмата за 

добив. Втора точка, отиваме втори път на същия обект, ама забележете по време на 

проверките след два дни, ние през това време проверяваме и отиваме отново на обекта 

и отново не искаме да премерим дървесината и нашия представител подписва с особено 

мнение и казва, аз искам да премерим дървесината, те казват няма да мерим 

дървесината и представителя подписва с особено мнение и казва, докато не се премери 

дървесината с ролетка няма да подпиша такъв протокол, защото искам данните да са 

точни. Вие си отговорете защо се случват тези неща за да стигнем до медийните изяви 

по нова телевизия се случват тези неща да ви обясня. Да отидем в медийното 

пространство да хвърлим, че се крадат не  хиляда, хиляди. До ден днешен тази 

дървесина ако беше незаконна до сега трябваше да е задържана, конфискувана а тя не 

е. Това са документите а радетеля за правдини г-н Ватахов с радетеля за правдини г-н 

Дунчев да си говорят каквото искат. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, във връзка с това изисках от ИАГ, да 

дойдат представители днеска на сесията да изяснят те са изпълнителна агенция по 

горите, официално ми отказаха понеже служителя бил в отпуска.  

 Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, аз съм изискал всички Протоколи от 

проверките от ИАГ с официално писмо. Аз предлагам няма какво да ги разискваме тук да 

си ги изпратим на компетентните органи и те ще кажат редовни ли са. 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, направих си труда да го прочета има 

Наредба за контрола на горите, тя си е действаща и в момента, там изрично е написано 

служителите на ИАГ респективно РДГ, тъй като те са им пряко подчинени, при 

установяване на нарушение са длъжни да задържат дървесината, да задържат 
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нарушителя, при възможност ако не ползват специални средства знаете и да уведомят 

органа на МВР. Това ако е било наистина нещо сериозно където в пространството се 

казва. 

М.Тороманова – съветник, г-н Златарев, в случая ИАГ не си е свършил работата ? 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, не напротив това ви казах, не бива да 

подценяваме тяхната компетенция, те след като не са преценили, че има нарушение. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, а те защо не са мерили ? 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, защото не са сигурни, че има 

нарушение. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, и да няма нарушение измерват колко са 

М.Златарев – Директор на ОП „Копривщица”, аз не искам да се ангажирам, има 

прокурори и те ще кажат. 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 16:55 часа. 

 

 

 

 

Протоколист:………………                              Председател на ОбС:……….…… 

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


