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ПРОТОКОЛ 
№2 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:         Община 
Копривщица  

ДАТА:                                      27.11.2015 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          14:00 h - 19:35 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:      Мария 

Тороманова 
 
Днес 27.11.2015 г. от 14:00 часа /петък/ в малката заседателната зала 

на ОбС се проведе редовно заседание на общински съвет гр. Копривщица.  
Присъстват: Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, К. Палавеев, Я. 

Стоичков, Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. 
Ватахов. 

Закъснели: Л. Цеков, Р. Скендерова, К. Палавеев 
Напуснали заседанието преди приключването му: Ис. Шипева, Б. 

Чилов. 
Р. Христов – председател на ОбС представи на съветниците 

предложения дневен ред, както и три допълнителни материала, а именно: 
кандидатстване на община Копривщица по ТГС България – Сърбия, 
сформиране на сдружение за учредяване на МИГ Пирдоп – Антон – 
Копривщица – Дива коса и Ротари клуб и настаняване на многодетно 
семейство в общински имот. 

Ис. Шипева – съветник, изрази мнение, докладните за 
кандидатстване по проекти да се разгледат първо от ресорните комисии и 
след това да се вземе решение. 

Р. Христов – председател на ОбС, предложи до приемане на 
ПОДОСК, ОбС да работи по реда и начина съгласно правилника, който е 
приет от общинските съветници от предишния мандат. 

Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави на 
гласуване предложението си. 

„за” – 8 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Предложението се прие. 
Р. Христов – председател на ОбС обърна внимание, че за един въпрос 

си взима думата еднократно и само по пет минути. 
Б. Чилов – съветник, предложи преди да се гласува дневния ред да се 

даде думата на г-жа Силова да разясни по допълнителната докладна за 
сформиране на сдружението. 

Д. Силова – представител на бизнес сектора по предложеното 
сдружение, разясни какво е сдружението, както и целта за създаването му, 
а именно – кандидатстване по проект. 
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Р. Христов – председател на ОбС, предложи да се гласува дневния 
ред и отделно един по един останалите материали. 

Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави на 
гласуване предложението си. 

„за” – 8 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Предложението се прие. 
Р. Христов – председател на ОбС, подложи предложения дневен ред 

на гласуване. 
„за” – 8 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Предложението се прие. 
Р. Христов – председател на ОбС, подложи предложения материал за 

кандидатстване на община Копривщица по ТГС България – Сърбия за 
влизане на така гласувания дневен ред на гласуване. 

„за” – 0 
„против” – 4 
„въздържал се” – 4 
Предложението не се прие. 
Р. Христов – председател на ОбС, подложи предложения материал за 

сформиране на сдружение Пирдоп – Антон – Копривщица – Дива коса – 
Ротари клуб, за влизане на така гласувания дневен ред на гласуване. 

„за” – 8 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Предложението се прие. 
Р. Христов – председател на ОбС, подложи предложения материал за 

настаняване на многодетно семейство в общински имот за влизане на така 
гласувания дневен ред на гласуване. 

„за” – 8 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Предложението се прие. 
След направените гласувания се прие следния дневен ред: 
1. Приемане на Правилник за организация дейността на ОбС – 

Копривщица. 
2. Попълване състава на постоянните комисии към ОбС – 

Копривщица. 
3. Определяне на представител на ОбС Копривщица в Областния 

съвет за развитие. 
4. Определяне на представител на ОбС Копривщица в НСОРБ. 
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5. Отмяна на Решение № 558/18.09.2015год. на ОбС Копривщица. 
6. Кандидатстване на община Копривщица по ТГС България – 

Сърбия. 
7. Сформиране на сдружение за учредяване на МИГ Пирдоп – 

Антон – Копривщица – Дива коса и Ротари клуб. 
8. Настаняване на многодетно семейство в общински имот 
9. Разни. 
10. Питания 
11. Отговор на питания 
 
По първа точка от дневния ред- Приемане на Правилник за 

организация дейността на ОбС – Копривщица. 
Г. Доросиев представи предложения от времената комисия проект за 

решение, както и предложения правилник. 
Към заседанието се присъединиха Л. Цеков, Р. Скендерова и К. 

Палавеев. 
Ис. Шипева – съветник, предложи да се отдели отделна комисия от 

КЕУР, а именно комисия по селско и горско стопанство, като шеста 
комисия. 

Л. Цеков – съветник, предложи в чл.69 т.3 да се допише и директор 
ТСУ. 

Р. Христов – председател на ОбС, предложи да се направят следните 
технически грешки, а именно: сметките обслужващи ОП да се отбележи, 
че са бюджетни, а не извънбюджетни, както и отчет на бюджет на 
общината да се внася на шест месеца, както и други технически грешки. 

Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави 
предложенията на гласуване по реда на постъпване. 

За отделяне дейността по селско и горско стопанство в отделна 
комися: 

„за” – 4 – Ис. Шипева, Д. Ватахов, Я. Банчев, Л. Цеков 
„против” – 5 – Р. Скендерова, Р. Христов, К. Палавеев, Я. Стоичков, 

П. Вълов 
„въздържал се” – 2 – Б. Чилов, Г. Доросиев 
Предложението не се прие. 
По предложението на г-н Цеков. 
„за” – 11 - Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, К. Палавеев, Я. 

Стоичков, Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. 
Ватахов. 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Предложението се прие. 
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По предложените технически корекции от Р. Христов. 
„за” – 10 - Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, К. Палавеев, Я. 

Стоичков, Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Я. Банчев, Д. Ватахов. 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Ис. Шипева – отсъства от залата. 
Предложението се прие. 
След направените гласувания, поради не постъпили други 

предложения, Р. Христов подложи на гласуване ПОДОСК. 
„за” – 11 - Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, К. Палавеев, Я. 

Стоичков, Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. 
Ватахов. 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 6 
На основание чл.21., ал.3. от ЗМСМА, Общински съвет – град 

Копривщица РЕШИ: Общински съвет – град Копривщица приема 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – град 
Копривщица за мандат 2015 - 2019. 

 
По точка втора - Попълване състава на постоянните комисии 

към ОбС – Копривщица. 
Ис. Шипева – съветник, предложи всеки съветник сам да представи 

себе си в коя комисия би бил полезен в дейността на ОбС и след това да се 
започнат разискванията по попълване на състава. 

Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави на 
гласуване предложението си. 

„за” – 7 
„противи въздържал се” - 4 
Предложението се прие. 
Съветниците изявиха следните желания за участие в комисиите: 
Ис. Шипева – КОКСПЗВ и КЕУР 
Я. Банчев – КЕУР 
Д. Ватахов – КЕУР, КТСУ 
Б. Чилов – КЕУР, КТСУ, КТСЕ 
Г. Доросиев – КОКСПЗВ, КЕУР, КОРПРКИ 
Я.  Стоичков – КЕУР, КТСЕ, КОРПРКИ 
К. Палавеев – КТСЕ, КЕУР 
Р. Скендерова - КТСЕ, КЕУР 
Л. Цеков – КОРПРКИ, КТСЕ 
П. Вълов , изрази, мнение, че може във всички комисии, където бъде 

предложен. 
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Р. Христов – председател на ОбС даде 10 минути почивка. 
След почивката, г-н Р. Христов разясни, че понеже има поканен член 

на фондация „БАГАРА” и късите срокове да бъде включена отпадналата 
докладна в дневния ред на днешното заседание.  

Т. Малинов – зам. Кмет обясни, защо е спешността на представената 
докладна, както и същността на проекта. 

След направените разисквания и поради не постъпили други 
предложения, г-н Р. Христов постави на гласуване предложението си. 

„за” – 6 
„против” – 5 
„въздържал се” – 0 
Предложението се прие – в дневния ред се включи за разглеждане 

докладната за кандидатстване на община Копривщица по ТГС България – 
Сърбия. 

Съветниците продължиха работата по дневния ред – втора точка. 
Р. Христов представи обобщената информация от желанията 

представени от самите съветници. 
Я. Банчев – съветник, предложи КЕУР да е в състав от седем члена, а 

КОРПРКИ от три члена, всички останали по пет члена. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица, изказа мнение, че 

седем членна комисия отива в кворум за заседание на ОбС. 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави на 

гласуване предложенията на Я. Банчев както следва: 
Състав на КЕУР от 7 члена 
„за” – 7 - Л. Цеков, Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Я. Банчев, Ис. 

Шипева, Д. Ватахов. 
„против и въздържал се” – 4 - Р. Христов, Р. Скендерова, К. 

Палавеев, Я. Стоичков 
Прие се решение №7  
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 

от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Комисията по 
евроинтеграция и устойчиво развитие към ОбС Копривщица да е в 
състав от седем члена. 

Състав на КОРПРКИ от 3 члена 
„за” – 6 - Л. Цеков, Г. Доросиев, Б. Чилов, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. 

Ватахов. 
„против и въздържал се” – 5 - Р. Христов, Р. Скендерова, К. 

Палавеев, Я. Стоичков, П. Вълов, 
Прие се предложение № 8 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 от ПОДОСК, Общински съвет Копривщица реши: Комисията по 
обществен ред, за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси към 
ОбС Копривщица да е в състав от три члена. 



 6

Разискванията за състава на КЕУР. 
Ис. Шипева си даде отвод от КЕУР, също и П. Вълов. 
Р. Христов председател на ОбС, подложи оформилото се 

предложение за състав на  КЕУР: Яко Банчев; Димитър Ватахов; Георги 
Доросиев; Ботьо Чилов; Яни Стоичков; Кирил Палавеев; Радка 
Скендерова; на гласуване. 

„за” – 10 - Р. Христов, Л. Цеков, К. Палавеев, Я. Стоичков, Г. 
Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. Ватахов. 

„против” – 1 - Р. Скендерова 
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 9 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 

от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Комисията по 
евроинтеграция и устойчиво развитие към ОбС Копривщица да е в 
състав: Яко Банчев; Димитър Ватахов; Георги Доросиев; Ботьо 
Чилов; Яни Стоичков; Кирил Палавеев; Радка Скендерова; 

Р. Христов – председател на ОбС покани за предложения за 
председател на КЕУР. 

Я. Банчев - съветник предложи Г. Доросиев 
К. Палавеев – съветник предложи Р. Скендерова 
Г. Доросиев си даде отвод. 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави на 

гласуване предложението си. 
„за” – 7 - Р. Христов, К. Палавеев, Я. Стоичков, Г. Доросиев, Б. 

Чилов, П. Вълов, Р. Скендерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 4 - Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, 
Прие се Решение № 10 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 и 

чл.43 от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Избира за 
председател на Комисията по евроинтеграция и устойчиво развитие 
към ОбС Копривщица Радка Скендерова; 

Р. Христов – председател покани за предложения за секретар на 
КЕУР. 

Б. Чилов  - съветник предложи Я. Банчев 
Р. Скендерова – съветник предложи Я. Стоичков 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави на 

гласуване предложенията по реда на постъпване 
За секретар Яко Банчев. 
„за” – 7 - Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. 

Шипева, Д. Ватахов 
„против” – 0 
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„въздържал се” – 4 - Р. Христов, К. Палавеев, Я. Стоичков, Р. 
Скендерова, 

Прие се Решение № 11 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 и 

чл.43 от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Избира за 
секретар на Комисията по евроинтеграция и устойчиво развитие към 
ОбС Копривщица Яко Банчев; 

Р. Христов председател на ОбС, представи оформилото се 
предложение за състав на  КТСУ: Ботьо Чилов, Петър Вълов,Димитър 
Ватахов, като поиска още предложения за попълване на състав на 
комисията. 

Ис. Шипева – съветник предложи Я. Стоичков 
Я. Стоичков си даде отвод 
Р. Скендерова – съветник предложи Л. Цеков 
Л. Цеков си даде отвод. 
Р. Скендерова – Ис. Шипева 
Я. Банчев – К. Палавеев 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави 

предложението на гласуване. 
„за” – 11 - Р. Христов, Л. Цеков, К. Палавеев, Я. Стоичков, Г. 

Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Р. 
Скендерова 

„против” – 0 -  
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 12 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 

от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Комисията по 
териториално и селищно устройство към ОбС Копривщица да е в 
състав: Димитър Ватахов; Ис. Шипева;  Петър Вълов; Кирил 
Палавеев и Ботьо Чилов 

Р. Христов – председател покани за предложения за председател на 
КТСУ. 

Я. Банчев - съветник предложи П. Вълов 
Г. Доросиев  – съветник предложи Б. Чилов 
Б. Чилов си даде отвод 
Л. Цеков – съветник предложи Д. Ватахов 
Д. Ватахов си даде отвод. 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави на 

гласуване предложението. 
„за” – 11 - Р. Христов, Л. Цеков, К. Палавеев, Я. Стоичков, Г. 

Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Р. 
Скендерова 

„против” – 0 -  
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„въздържал се” – 0 
 
Прие се Решение № 13 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 и 

чл.43 от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Избира за 
председател на Комисията по териториално и селищно устройство към 
ОбС Копривщица Петър Вълов; 

Р. Христов – председател покани за предложения за секретар на 
КЕУР. 

Л. Цеков  - съветник предложи Б. Чилов 
Я. Банчев – съветник предложи Ис. Шипева 
Ис. Шипева си даде отвод 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави на 

гласуване предложението. 
„за” – 11 - Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. 

Шипева, Д. Ватахов, Р. Христов, К. Палавеев, Я. Стоичков, Р. Скендерова, 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 –  
Прие се Решение № 14 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 и 

чл.43 от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Избира за 
секретар на Комисията по териториално и селищно устройство към 
ОбС Копривщица Ботьо Чилов; 

Р. Христов председател на ОбС, представи оформилото се 
предложение за състав на  КТСЕ: Б. Чилов, Я. Стоичков, Л. Цеков, Ис. 
Шипева като поиска още предложения за попълване на състава на 
комисията. 

Р. Скендерова – съветник предложи Г. Доросиев 
Ис. Шипева – съветник предложи Я. Банчев 
Я. Банчев си даде отвод. 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави 

предложението на гласуване. 
„за” – 11 - Р. Христов, Л. Цеков, К. Палавеев, Я. Стоичков, Г. 

Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Р. 
Скендерова 

„против” – 0 -  
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 15 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 

от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Комисията по 
туризъм, спорт и екология към ОбС Копривщица да е в състав: Б. 
Чилов, Я. Стоичков, Л. Цеков, Ис. Шипева, Г. Доросиев 
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Р. Христов – председател покани за предложения за председател на 
КТСУ. 

Г. Доросиев  – съветник предложи Б. Чилов 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави на 

гласуване предложението. 
„за” – 11 - Р. Христов, Л. Цеков, К. Палавеев, Я. Стоичков, Г. 

Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Р. 
Скендерова 

„против” – 0 -  
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 16 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 и 

чл.43 от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Избира за 
председател на Комисията по туризъм, спорт и екология към ОбС 
Копривщица Ботьо Чилов; 

Р. Христов – председател покани за предложения за секретар на 
КЕУР. 

Г. Доросиев   - съветник предложи Я. Стоичков 
Я. Стоичков  – съветник предложи Г. Доросиев 
Г. Доросиев си даде отвод. 
Я. Банчев – съветник предложи Л. Цеков 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави на 

гласуване предложенията по реда на постъпването им. 
За Я. Стоичков 
„за” – 6 - Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, , Р. Христов, К. Палавеев,  

Р. Скендерова, 
„против” – 0 
„въздържал се” – 5 – Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Я. 

Стоичков 
Прие се Решение № 17 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 и 

чл.43 от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Избира за 
секретар на Комисията по туризъм, спорт и екология към ОбС 
Копривщица Яни Стоичков; 

Р. Христов председател на ОбС, представи оформилото се 
предложение за състав на Комисия по образование, култура, социална 
политика, здравеопазване и вероизповедания: Ис. Шипева, Г. Доросиев, К. 
Палавеев, Р. Скендерова като поиска още предложения за попълване на 
състава на комисията. 

Ис. Шипева – съветник предложи Я. Банчев 
Р. Скендерова – съветник предложи Б. Чилов 
Б. Чилов си даде отвод 
П. Вълов – съветник предложи Л. Цеков 
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Л. Цеков си даде отвод. 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави 

предложението на гласуване. 
„за” – 11 - Р. Христов, Л. Цеков, К. Палавеев, Я. Стоичков, Г. 

Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Р. 
Скендерова 

„против” – 0 -  
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 18 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 

от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Комисията по 
образование, култура, социална политика, здравеопазване и 
вероизповедания към ОбС Копривщица да е в състав: Искра Шипева, 
Георги Доросиев, Кирил Палавеев, Радка Скендерова  и Яко Банчев 

Р. Христов – председател покани за предложения за председател на 
КОКСПЗВ. 

Р. Скендерова  – съветник предложи Г. Доросиев 
П. Вълов – съветник предложи Ис. Шипева 
Ис. Шипева си даде отвод. 
Л. Цеков – съветник предложи К. Плавеев 
К. Палавеев си даде отвод 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави на 

гласуване предложението. 
„за” – 9 - Р. Христов, Л. Цеков, К. Палавеев, Я. Стоичков, Б. Чилов, 

П. Вълов, Я. Банчев, , Д. Ватахов, Р. Скендерова 
„против” – 0 -  
„въздържал се” – 1 - Ис. Шипева 
Г. Доросиев – не гласува 
Прие се Решение № 19 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 и 

чл.43 от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Избира за 
председател на Комисията по образование, култура, социална 
политика, здравеопазване и вероизповедания към ОбС Копривщица 
Георги Доросиев; 

Р. Христов – председател покани за предложения за секретар на 
КОКСПЗВ. 

Г. Доросиев   - съветник предложи Ис. Шипева 
Ис. Шипева си даде отвод. 
Р. Скендерова – съветник предложи себе си. 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави на 

предложението на гласуване. 
 „за” – 10 - Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, , Р. Христов, К. 

Палавеев,  Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Я. Стоичков 
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„против” – 0 
„въздържал се” – 1 – Р. Скендерова 
Прие се Решение № 20 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 и 

чл.43 от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Избира за 
секретар на Комисията по образование, култура, социална политика, 
здравеопазване и вероизповедания към ОбС Копривщица Радка 
Скендерова; 

Р. Христов председател на ОбС, представи оформилото се 
предложение за състав на Комисия по обществен ред, предотвратяване и 
разкриване конфликт на интереси: Л. Цеков, Я. Стоичков, Г. Доросиев 

Г. Доросиев си даде отвод. 
Б. Чилов – съветник предложи Д. Ватахов 
Д. Ватахов си даде отвод 
Р. Скендерова – съветник предложи Я. Банчев 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави 

предложението на гласуване. 
„за” – 11 - Р. Христов, Л. Цеков, К. Палавеев, Я. Стоичков, Г. 

Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Р. 
Скендерова 

„против” – 0 -  
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 21 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 

от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Комисията по 
обществен ред, предотвратяване и разкриване конфликт на интереси 
към ОбС Копривщица да е в състав: Л. Цеков, Я. Стоичков и Яко 
Банчев 

Р. Христов – председател на ОбС покани за предложения за 
председател на КОРПРКИ. 

Р. Скендерова  – съветник предложи Я. Стоичков 
Г. Доросиев – съветник - предложи Л. Цеков 
Л. Цеков си даде отвод. 
Л. Цеков – съветник предложи Я. Банчев. 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави на 

гласуване предложението по реда на постъпване. 
За Я. Стоичков. 
„за” – 7 - Р. Христов, Л. Цеков, К. Палавеев, Я. Стоичков, Б. Чилов, 

П. Вълов, Р. Скендерова, Г. Доросиев  
„против” –4 - Ис. Шипева, Я. Банчев, Д. Ватахов, Л. Цеков 
„въздържал се” – 0 –  
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Прие се Решение № 22 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 и 

чл.43 от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Избира за 
председател на Комисията по обществен ред, предотвратяване и 
разкриване конфликт на интереси към ОбС Копривщица Яни 
Стоичков; 

Р. Христов – председател покани за предложения за секретар на 
КОКСПЗВ. 

Я. Банчев  - съветник предложи Л. Цеков 
Поради не постъпили други предложения, г-н Р. Христов постави на 

гласуване предложенията по реда на постъпването им. 
 „за” – 11 - Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, , Р. Христов, К. 

Палавеев,  Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Р. 
Скендерова 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 –  
Прие се Решение № 23 
На основание чл. 21, ал.1т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 и 

чл.43 от ПОДОСК Общински съвет Копривщица реши: Избира за 
секретар на Комисията по обществен ред, предотвратяване и 
разкриване конфликт на интереси към ОбС Копривщица Любомир 
Цеков; 

Ис. Шипева съветник, напусна заседанието на ОбС, като обърна 
внимание да се запише за протокола, че е съгласна с предложението за 
представител на ОбС в НСОРБ да е председателя на ОбС, за отменяне на 
процесното решение съща и за представител в областния съвет за развитие 
за Я. Стоичков също. 

Р. Христов – председател на ОбС предложи понеже има 
представители, които не са от града и ще пътуват по точките: 

6. Кандидатстване на община Копривщица по ТГС България – 
Сърбия. 

7. Сформиране на сдружение за учредяване на МИГ Пирдоп – 
Антон – Копривщица – Дива коса и Ротари клуб. 

Да станат съответно 3 и 4. 
Поради непостъпили други предложения Р. Христов подложи 
дневния ред за гласуване. 
„за” – 10  
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Предложението се прие. 
По т.3 от дневния ред - Кандидатстване на община Копривщица 

по ТГС България – Сърбия. 
Съветниците имаха доста уточняващи въпроси към представителя на 
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фондация „Багра” – Таня Баяджиева, която ще е другия партньор по 
проекта, за които тя поиска малко време за да отговори, през което време 
те продължиха по дневния ред. 

По т.4 от дневния ред -  Сформиране на сдружение за учредяване 
на МИГ Пирдоп – Антон – Копривщица – Дива коса и Ротари клуб 

Д. Силова – представител на „Дива коса” ЕООД, разясни подробно 
на съветниците за целта на това сдружение. 

Р. Скендерова – съветник, предложи в докладната по второто 
решение да отпадне последния абзац от текста, а именно – „както намери 
за добре”. 

Поради непостъпили други предложения Р. Христов подложи 
първото предложение по докладната на гласуване. 

„за” – 10 - Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Р. Христов, К. Палавеев,  
Л. Цеков, Я. Банчев, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Р. Скендерова 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 24 на основание чл. 21, ал. 1 т.15 от 

ЗМСМА, общински съвет Копривщица реши: 
1. Дава съгласие да се прекрати участието на община 

Копривщица в Сдружение с нестопанска цел за общественополезна 
дейност „Местна инициативна група Пирдоп-Копривщица-Антон", 
БУЛСТАТ 175470844, регистрирано с Решение № 1 от 28.03.2008 
година, постановено по фирмено дело № 14 по описа за 2008 година на 
Софийски окръжен съд, вписано в рег. № 5, том 10, парт. 425, стр. 130, 
със седалище и адрес на управление: град Копривщица, област София, 
община Копривщица, пл. „20-ти април", представлявано от Георги 
Рашков Козлеков, ЕГН 4506137383. 

2. Избира адв. Чавдар Пенчев-юридически консултант на община 
Копривщица да предприеме необходимите правни и фактически 
действия за прекратяване на членството на община Копривщица в 
посоченото Сдружение с нестопанска цел. 

Поради непостъпили други предложения Р. Христов подложи второто 
предложение по докладната на гласуване. 

 
„за” – 9 - Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Р. Христов, К. Палавеев,  
Л. Цеков, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Р. Скендерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 1 - Я. Банчев 
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Прие се Решение № 25, на основание чл. 21, ал. 1 т.15 от 
ЗМСМА, общински съвет Копривщица реши:  

1. Взема решение община Копривщица да участва в 
Споразумение за създаване на местно партньорство с община Антон, 
община Пирдоп, неправителствена организация „Ротари клуб-
Пирдоп" и търговско дружество „Дива коса" ООД, ЕИК 200596591, с 
цел кандидатстване за представяне на проект за финансиране по 
подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие" по Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 година. 

2. Партньорите по проекта са общините Пирдоп, Антон и 
Копривщица, както и избраните след публично обсъждане във 
водещата Община Пирдоп, НПО „Ротари клуб-Пирдоп" и търговско 
дружество „Дива коса" ООД. 

3. Водещият партньор, кандидат за финансова помощ по 
проекта ще бъде Община Пирдоп. 

4. Упълномощава г-н Генчо Дойчев Герданов- Кмет на 
община Копривщица да представлява община Копривщица в 
партньорството по проекта и да подпише Споразумението за 
партньорство. 

5. Населените места, които се включват в територията на 
партньорството са посочените в обхвата на община Пирдоп, община 
Антон и община Копривщица. 

6. Взема решение за учредяване на Сдружение с нестопанска 
цел за общественополезна дейност „Местна инициативна група 
Пирдоп-Антон-Копривщица" като възлага на г-н Генчо Дойчев 
Герданов- Кмет на община Копривщица да представлява община 
Копривщица на учредителното събрание на юридическо лице с 
нестопанска цел за общественополезна дейност Сдружение „Местна 
инициативна група Пирдоп-Антон-Копривщица" (Сдружението), като 
от името и за сметка на община Копривщица, в качеството й на 
учредител, гласува по всички възниквали на учредителното събрание 
въпроси, в това число-избор на органи на сдружението, както и по 
всички други въпроси, свързани с учредяването, регистрирането и 
управлението на новото Сдружение. 
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По т.5 от дневния ред - Определяне на представител на ОбС 
Копривщица в Областния съвет за развитие. 

Р. Христов – председател на ОбС представи материалите. 
Поради непостъпили други предложения Р. Христов подложи 

предложението за гласуване. 
„за” – 10 - Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Р. Христов, К. Палавеев,  

Л. Цеков, Я. Банчев, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Р. Скендерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 26 

На основание чл. 21, ал. 1 т.15 от ЗМСМА, Общински съвет 
Копривщица реши: Общински съвет – град Копривщица избира за 
свой представител, като член на областния съвет за развитие Яни 
Стоянчов Стоичков. 

По т.6 от дневния ред - Определяне на представител на ОбС 
Копривщица в НСОРБ. 

Р. Христов – председател на ОбС представи материалите. 
Л. Цеков – съветник, предложи представител да е Р. Христов. 
За зам. представител Б. чилов предложи себе си 
Поради непостъпили други предложения Р. Христов подложи 

предложенията за гласуване. 
За представител Р. Христов 
„за” – 8 - Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, К. Палавеев,  Л. Цеков, Я. 

Банчев, Я. Стоичков, Р. Скендерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Р. Христов – не гласува 
Д. Ватахов отсъства от залата 
Предложението се приема 
За заместващ – Б. Чилов 
За представител Р. Христов 
„за” – 9 - Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, К. Палавеев,  Л. Цеков, Я. 

Банчев, Я. Стоичков, Р. Скендерова, Р. Христов 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Д. Ватахов отсъства от залата 
Предложението се прие. 
Съгласно направените гласувания: 
Прие се Решение № 27 
На основание чл.21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, 

ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, общинският съвет 
Копривщица РЕШИ: 
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1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България представителя на 
общинския съвет: Рашко Петков Христово – председател на ОбС 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в 
заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Ботьо 
Георгиев Чилов – съветник към ОбС Копривщица. 

 
По т.7 от дневния ред  - Отмяна на Решение № 558/18.09.2015год. 

на ОбС Копривщица. 
Р. Христов – председател на ОбС представи материалите. 
Поради непостъпили други предложения Р. Христов подложи 

предложението за гласуване. 
„за” – 10 - Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Р. Христов, К. Палавеев,  

Л. Цеков, Я. Банчев, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Р. Скендерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 28 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет 
Копривщица реши: Отменя Решение № 558/18.09.2015год. по 
Протокол № 65/ 18.09.2015год.  на ОбС Копривщица. 
 

По т.8 от дневния ред – Настаняване на многодетно семейство в 
общински имот. 

Н. Карагьозов секретар на община Копривщица изложи проблема 
пред съветниците. 

Я. Банчев съветник, предложи понеже е зимния сезон и има повече 
режийни разходи да е по-малък наема, но да има контрол за опазване на 
общинското имущество. 

Г. Доросиев – съветник, заяви, че е категорично против наема да е 
по-малко от 100,00лв. 

П. Вълов – съветник предложи наем в размер 70,00лв. 
Д. Ватахов – съветник предложи 30,00 лв. 
Г. Доросиев отегли предложението си. 
Р. Христов подложи предложенията на гласуване. 
За наем 70,00лева 
„за” – 4  
„против” и „въздържал се” – 6 
 
За наем 30,00лева 
„за” – 1  
„против” и „въздържал се” – 9 
 



 17

Б. Чилов – съветник предложи 50,00лв 
„за” – 8  
„против” и „въздържал се” – 2 
Р. Христов – председател на ОбС предложи следния проект за 

решение: На основание чл.21 ал.1 т.8 Общински съвет Копривщица 
РЕШИ: Настанява в общински имот „Палавееви къщи” с идентификатор 
38558.4.223.4, състоящ се от две стаи и санитарни помещения до 
01.05.2016год., многодетното семейство на Атанас Тодоров Йончев с 
наемна цена в размер от 50,00 лева на месец. 

Поради непостъпили други предложения Р. Христов подложи 
предложението за гласуване. 

„за” – 10 - Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Р. Христов, К. Палавеев,  
Л. Цеков, Я. Банчев, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Р. Скендерова 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 29 
На основание чл.21 ал.1 т.8 Общински съвет Копривщица 

РЕШИ: Настанява в общински имот „Палавееви къщи” с 
идентификатор 38558.4.223.4, състоящ се от две стаи и санитарни 
помещения до 01.05.2016год., многодетното семейство на Атанас 
Тодоров Йончев с наемна цена в размер от 50,00 лева на месец. 

Б. Чилов напусна заседанието, като отбеляза, че няма против за 
решението за кандидатстване по ТГС. 

 
Заседанието продължи с разисквания по т.3 от дневния ред - 

Кандидатстване на община Копривщица по ТГС България – Сърбия. 
Т. Бояджиева разясни на съветниците по поставените преди това 

въпроси и пое от името на Фондацията следните ангажименти: 
1. Разясни за изискването за безвъзмездно право на ползване, че е 

част от изискванията и в насоките за кандидатстване в точка Б412 – 
засягаща, подкрепящите документи в нея е уточнено, че трябва да има 
съгласие,  че имота се дава за безвъзмездно право на ползване за целите на 
проекта за поне пет години. Когато устойчивостта е повече от пет години 
се дават допълнително точки, затова те предлагат да е десет. 

2. Пое ангажимент след този период от пет години, че фондацията 
поема ангажимент да има поне 200 човека на година да преминат обучения 
и това да е минимално условие за устойчивост. 

3. По разбивката на бюджета минимум 70 % са за инвестиционната 
част на проекта, като тук са и разходите за събарянето на старата сграда. 

4. Ангажират се минимум ще има един човек за администриране на 
сграда и един хигиенист, като може и да не са на цял щат. 

5. Разходите по проектиране са за сметка на проекта и се плащат при 
спечелването му.  
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Р. Христов – председател на ОбС: Община Копривщица 
кандидатствайки съвместно се ангажира с този проект и договор за 
съвместен договор, Вашите собственици склони ли са да подпишат за тези 
пет години записна заповед, защото ако не се изпълни добре проекта 
общината ще понесе последствията, т.е. как ще разпределим отговорността 
между Вас и нас? Втори въпрос – Точка четвърта няма ли да е достатъчно 
за да пише нуждите на проекта, или поне да се учреди на Фондация 
„Багра” и да се допише по ред и начин определен от ОбС. 

Т. Бояджиева – самата формулировка е по условията на проекта и не 
може да се променя. Ние със сигурност ще сме пак тук на тази маса за 
изясняване на нещата. 

След продължилите разисквания със съгласието на г-жа Бояджиева 
се нанесоха промени в проекта за решение и се оформи по следния начин: 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.12 и т.15 от ЗМСМА, Общински 
съвет Копривщица реши: 

1. Община Копривщица да кандидатства с проект за създаване на 
Център по предприемачество в град Копривщица по Програма Интеррег - 
ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020; 

2. Партньорството по проекта по т. 1 включва: 
- Община Копривщица - водещ партньор, отговорен за изграждане 

на сграда за Център по предприемачество в град Копривщица, в която да 
бъдат реализирани дейностите по проекта; 

- Ni Cat или организация от тяхната партньорска мрежа (Република 
Сърбия) - партньор, отговорен за разработването на обучителна програма 
по технологично предприемачество, прилагана в дейността на Центъра; 

- Фондация "Багра" (Република България) - партньор, отговорен за 
разработване на обучителна програма по всички обучителни дейности по 
проекта; извършването на обучителните дейности в Центъра по 
предприемачество, извършването на координационните дейности свързани 
с Центъра и цялостното му управление. 

3. За целите и изпълнение на дейностите по проекта по т. 1 се 
определя общински поземлен имот с идентификатор 38558.6.447, на ул. 
„Любен Каравелов" - за изграждане на сграда за Център по 
предприемачество в град Копривщица. 

4. Считано от датата на въвеждане на изградения обект в 
експлоатация до приключването на проекта и срок още 10 години след 
изпълнение на всички дейности по проекта, с цел гарантиране на 
устойчивостта му учредява  безвъзмездно ползване изградената сграда в 
имота по т.3 на ул. „Любен Каравелов" (в ПИ с идентификатор 
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38558.6.447) на Центъра по предприемачество за изпълнение на дейности 
по устойчивост на проекта по т. 1. 

5. Възлага на кмета на Община Копривщица да издаде заповед и 
да сключи договор по т.4 от настоящето решение. 

Поради непостъпили други предложения Р. Христов – председател на 
ОбС подложи проекта за решение на гласуване. 

„за” – 6 - Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, Р. Христов, К. Палавеев, 
Я. Стоичков, Р. Скендерова 

„против” – 1 - Д. Ватахов 
„въздържал се” – 2 - Л. Цеков, Я. Банчев 
Прие се Решение № 30 
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.12 и т.15 от ЗМСМА, Общински 

съвет Копривщица реши:  
1. Община Копривщица да кандидатства с проект за 

създаване на Център по предприемачество в град Копривщица по 
Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество 
България-Сърбия 2014-2020; 

2. Партньорството по проекта по т. 1 включва: 
- Община Копривщица - водещ партньор, отговорен за 

изграждане на сграда за Център по предприемачество в град 
Копривщица, в която да бъдат реализирани дейностите по проекта; 

- Ni Cat или организация от тяхната партньорска мрежа 
(Република Сърбия) - партньор, отговорен за разработването на 
обучителна програма по технологично предприемачество, прилагана в 
дейността на Центъра; 

- Фондация "Багра" (Република България) - партньор, отговорен 
за разработване на обучителна програма по всички обучителни 
дейности по проекта; извършването на обучителните дейности в 
Центъра по предприемачество, извършването на координационните 
дейности свързани с Центъра и цялостното му управление. 

3. За целите и изпълнение на дейностите по проекта по т. 1 се 
определя общински поземлен имот с идентификатор 38558.6.447, на ул. 
„Любен Каравелов" - за изграждане на сграда за Център по 
предприемачество в град Копривщица. 

4. Учредява  безвъзмездно ползване изградената сграда в 
имота по т.3 на ул. „Любен Каравелов" (в ПИ с идентификатор 
38558.6.447) на Центъра по предприемачество, считано от датата на 
въвеждане на изградения обект в експлоатация до приключването на 
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проекта и срок още 10 години след изпълнение на всички дейности по 
проекта, с цел гарантиране на устойчивостта му 

5. Възлага на кмета на Община Копривщица да издаде 
заповед и да сключи договор по т.4 от настоящето решение. 

 
По т. Питания 
М. Ватахов зададе въпроси, които г-н Р. Христов – председател на 

ОбС, обясни, че първо са лични и второ да ги внесе в деловодството в 
писмен вид при което ще получи отговори. 

По т. Отговор на питания 
Няма такива. 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред г – н Р. Христов закри 

заседанието в 19:35 часа. 
 
 

Протоколист:……п……………  Председател на ОбС:……п……… 
 /М. Тороманова/      /Р. Христов/ 


