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ПРОТОКОЛ 
№1 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:         Община Копривщица  
ДАТА:                                      10.11.2015 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           13:00 h - 14:30 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:      Мария Тороманова 

 
Днес 10.11.2015 г. от 13:00 часа /понеделник/ в голямата 

заседателната зала на ОбС се проведе първото заседание на новоизбрания 
Общински съвет гр. Копривщица.  

Заседанието беше свикано на основание чл.23., ал.1. от ЗМСМА, 
решения № 68/26.10.2015; 72/01.11.2015; 75/02.11.2015год. на ОИК от 
проведените избори за общински съветници и кмет на 25.10.2015 г. и 
01.11.2015 г. и Заповед №ОА – 426/04.11.2015 г. на Областният управител 
на Софийска област. 

Заседанието беше открито от Областния управител на Област София 
г – жа Росица Иванова. 

На заседанието присъстваха още членове на досегашния и 
новоизбрания Общински съвет – гр. Копривщица, новоизбраният кмет 
Генчо Герданов, граждани и гости на гр. Копривщица. 

Г – жа Росица Иванова поздрави гостите на града и откри първата 
тържествена сесия на ОбС Копривщица та основание чл.23 ал.1 и 2 от 
ЗМСМА. Направи кратко обръщение към новата местна власт и прикани 
новоизбрания Кмет – Генчо Герданов. 

Г-жа М. Мухова – секретар на ОИК – Копривщица връчи 
удостоверението за избран Кмета на г-н Г. Герданов. 

Г-н Г. Герданов повтаряйки след г-жа Р. Иванова се закле, след което 
подписа клетвения лист.  

"Заклевам се, в името на Република България да спазвам 
Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да 
се ръководя от интересите на гражданите от община Копривщица и да 
работя за тяхното благоденствие." 

Г-жа  Р. Иванова връчи ключа на града на градоначалникя – Г. 
Герданов. 

Г-жа Р. Иванова – Областен управител на София област – прикани 
всички новоизбрани съветници да се закълнат.  
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"Заклевам се в името на Република България да спазвам 
Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да 
се ръководя от интересите на гражданите от община Копривщица и да 
работя за тяхното благоденствие." 

Повтаряйки след нея съветници в състав: Р. Скендерова, Р. Христов, 
К. Палавеев, Я. Стоичков,И. Шипева, Д. Ватахов, Л. Цеков, Г. Доросиев, Б. 
Чилов, П. Вълов и Я. Банчев се заклеха, след което всеки собственоръчно 
подписаха клетвения лист. Бяха им връчени удостоверения за избран 
общински съветник от М. Мухова- секретар на ОбС. 

Г-н Г. Герданов – Кмет на община Копривщица благодари за избора 
и призова жителите на общината, както и новоизбраните съветници за 
съвместна работа, като се загърбят предизборните пристрастия.  

На основание чл. 23 ал. 3 от ЗМСМА Л. Цеков продължи да води 
заседанието по втора точка от дневния ред. 

Г-н Л. Цеков – ВРИД Председател ОбС, подложи дневния ред  на 
гласуване. 

„за” – 11 
„против” – 0 
„въздържал се” - 0  
Прие се следния дневен ред: 
1. Избор на председател на ОбС 
2. Избор на представител на Общински съвет – Копривщица в 

Областния съвет за развитие на Софийска област. 
3. Упълномощаване на новоизбрания Кмет за представител на 

община Копривщица в Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от ВиК ЕООД – София. 

4. Разни – Избор на комисия за разработване на ПОДОСК. 
 
По т.1 - Избор на председател на ОбС 
Л. Цеков предостави думата за предложение на броя на комисията по 

провеждане на тайния избор. 
Ис. Шипева – съветник: Предлагам комисията да е в състав от трима 

членове. 
П. Вълов – съветник: Също предлагам да е от трима членове. 
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване.  
С 11 гласа “за” от 11 гласували съветника Общинският съвет реши 

комисията да бъде в състав от трима членове.  
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Л. Цеков – ВРИД Председател ОбС: Моля за предложения за състава 
на комисията. 

П. Вълов  – съветник: Г. Доросиев 
К. Палавеев  – съветник: Я. Стоичков 
Ис. Шипева – съветник: Я. Банчев 
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване.  
С 11 гласа “за” от 11 гласували съветника Общинският съвет реши 

комисията да бъде в състав: Г. Доросиев, Я. Стоичков, Я. Банчев 
Л. Цеков – ВРИД Председател ОбС: Моля за предложения за 

председател на комисията, която да проведе тайния избор. 
Ис. Шипева – съветник: Я. Банчев 
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване.  
С 11 гласа “за” от 11 гласували съветника Общинският съвет реши 

председател на комисията да бъде: Я. Банчев 
Л. Цеков – ВРИД Председател ОбС: Моля за предложения за 

председател на ОбС. 
Б. Чилов – съветник: Предлагам Г. Доросиев 
К. Палавеев – съветник: Предлагам д-р Р. Христов 
Я. Банчев – съветник: Предлагам Л. Цеков 
Р. Иванова даде думата на Я. Банчев да разясни как ще премине 

избора на Председател на ОбС – Копривщица. 
Я. Банчев разясни, че изборът е таен. За избран се смята кандидатът 

събрал повече от половината от гласовете от общия брой на общинските 
съветници. Приготвят се урна /прозрачна/, пликове /бели, непрозрачни/ и 
бюлетини с имената предложените кандидати, при неизбран председател, 
се продължава избора между първите двама, които са събрали повече 
гласове. 

Поради непостъпили други предложения се даде пет минути 
почивка, за да се подготвят изборните бюлетини и да се пристъпи към 
гласуване. Обявени бяха пет минути почивка за подготовка на гласуването. 

След приключилата почивка членовете на  комисия прикани 
останалите членове да заемат мястото си.  Раздадоха по една бюлетина с 
празен плик на всеки общински съветник. Обясни, че трябва да се маркира 
празното квадратче пред името на избрания кандидат. 

След гласуването комисията премина към обработване на 
резултатите от гласуването. Урната беше отворена и се извадиха пликовете 
с бюлетините. Недействителни бюлетини нямаше.След гласуването 
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председателят на комисията обяви резултатите. С 5 гласа  – Р. Христов, 4  
гласа  - Л. Цеков и 2 гласа – Г. Доросиев се реши да се премине още един 
кръг гласуване, като продължават само д – р Р. Христов и г-н Л. Цеков. 

Обявени бяха пет минути почивка за подготовка на гласуването. 
След приключилата почивка членовете на  комисия прикани 

останалите членове да заемат мястото си.  Раздадоха по една бюлетина с 
празен плик на всеки общински съветник. Обясни, че трябва да се маркира 
празното квадратче пред името на избрания кандидат. 

След гласуването комисията премина към обработване на 
резултатите от гласуването. Урната беше отворена и се извадиха пликовете 
с бюлетините. Недействителни бюлетини нямаше.След гласуването 
председателят на комисията обяви резултатите. 

7 гласа – д.р Рашко Христов 
4 гласа – Л. Цеков 
от 11 гласували съветника, Общински съвет – град Копривщица взе 

първото си решение на основание чл.24 ал.1.т.3 и чл.24 от ЗМСМА 
РЕШЕНИЕ №1 
След проведен таен избор Общински съвет – град Копривщица, 

избира г – н Рашко Христов за негов председател. 
 
Г – н Р. Христов благодари за избора и пожела ползотворна работа 

на ОбС. 
По т.2 от дневния ред - Избор на представител на Общински 

съвет – Копривщица в Областния съвет за развитие на Софийска 
област. 

Т. Малинов – зам. Кмет на община Копривщица и г-жа Ис. Шиепва – 
съветник дадоха разяснения на новоизбрания общински съвет каква е 
дейността на областния съвет за развитие. 

Ис. Шипева – съветник: Предлагам Г. Герданов 
Я. Банчев – съветник: Предлагам Г. Герданов 
Поради не постъпили други предложения се премина към гласуване. 
„за” – 11 – Р. Христов, К. Палавеев, Я. Стоичков, Р. Скендерова, Ис. 

Шипева, Д. Ватахов, П. Вълов, Я. Банчев, Б. Чилов, Г. Доросиев и Л. Цеков 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 2 
На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА ОбС реши: 
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Общински съвет – град Копривщица избира за представител, 
като член на областния съвет за развитие Генчо Герданов. 

 
По т.3 от дневния ред: Упълномощаване на новоизбрания Кмет 

за представител на община Копривщица в Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – София. 

Р. Христов – председател на ОбС подложи предложението на 
гласуване. 

„за” – 11 – Р. Христов, К. Палавеев, Я. Стоичков, Р. Скендерова, Ис. 
Шипева, Д. Ватахов, П. Вълов, Я. Банчев, Б. Чилов, Г. Доросиев и Л. Цеков 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 3 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и във 

връзка с чл. 198е, ал.З и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет 
Копривщица реши: 

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

 
По т.4 от дневния ред - Разни – Избор на комисия за 

разработване на ПОДОСК. 
Р. Христов – председател на ОбС: Моля първо за предложения за 

брой членове на комисията. 
Л. Цеков – съветник: Предлагам 3. 
П. Вълов – съветник: Предлагам 5. 
Поради не постъпили други предложения се премина към гласуване. 

По предложението за 3 – ма членове 
„за” – 1 
„против” – 10 
„въздръжла се „ – 0 
Предложението не се прие. 
По предложението за 5 члена. 
„за” – 10 - Р. Христов, К. Палавеев, Я. Стоичков, Р. Скендерова, Ис. 

Шипева, Д. Ватахов, П. Вълов, Я. Банчев, Б. Чилов, Г. Доросиев  
„против” – 1 - Л. Цеков 
„въздръжл се „ – 0 
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Прие се Решение № 4 
На основание чл.21 ал.1 т.1 ОбС реши: Определя комисията за 

изготвяне на ПОДОСК да е в състав от 5 члена. 
Р. Христов – председател на ОбС поиска предложения за членове на 

комисията.  
Р. Скендерова – съветник: Я. Стоичков 
П. Вълов – съветник: Ис. Шипева 
К. Палавеев – съветник: Р. Скендерова 
Б. Чилов – Г. Доросиев 
Ис. Шипева – Л. Цеков 
Ис. Шипева и Л. Цеков си дават отвод. 
Р. Скендерова – съветник: П. Вълов и Я. Банчев 
Поради не постъпили други предложения се премина към гласуване. 
„за” – 11 – Р. Христов, К. Палавеев, Я. Стоичков, Р. Скендерова, Ис. 

Шипева, Д. Ватахов, П. Вълов, Я. Банчев, Б. Чилов, Г. Доросиев и Л. Цеков 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 5 
На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА ОбС реши: Избира 

комисия за разработване на предложение за ПОДОСК в състав: Я. 
Стоичков, Р. Скендерова, Г. Доросиев, П. Вълов и Я. Банчев. 

 
Поради изчерпване на дневния ред г – н Р. Христов закри 

заседанието в 14:30 часа. 
 

 
Протоколист:…………п………  Председател на ОбС:………п…… 

 /М. Тороманова/      /Р. Христов/ 


