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П Р О Т О К О Л № 21 
 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:     Община Копривщица, 
           заседателната зала на ОбС 
ДАТА:          17.01.2013 год. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 18:00 h-19:35 h 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:      Мария Христова Тороманова 

 
 
 Днес 17.01.2013 година се проведе извънредно заседание на Общински съвет 

- град Копривщица. 
На заседанието присъстваха общинските съветници: Б. Виларов, Л. Цеков,  

Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Ст. Косев, Ис. Шипева – 
Пухова*,  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев. 

Отсъства - Г. Козлеков 
* - закъсняла 
Присъства още М. Панчева и граждани. 
Г-н Б. Виларов – председател на ОбС предложи в Дневния ред да се добави т. 

2 – допълване на решение № 181 – поради пропуск в докладната от комисията на 
предишна сесия и постави така предложения дневен ред на гласуване. 

“за” – 9 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. 
Скендерова, Ст. Косев, Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев. 

“против” – 0 
“въздържал се” – 0 
Прие се следния дневен ред. 
1. Разглеждане писмо вх. №2/09.01.201 г. 

Относно: Определяне делегат на годишното събрание на НСОРБ   
2. Допълване решение № 181 на ОбС - Копривщица 
3. Разни 
4. Питания 
5. Отговор на питания. 
 
6. По първа точка от дневния ред: Разглеждане писмо вх. №2/09.01.201 

г., относно определяне делегат на годишното събрание на НСОРБ  
Г-н Б. Виларов – председател на ОбС представи писмото на НСОРБ. 
Г-жа Р. Скендерова – съветник: Уважаеми съветници аз предлагам председа-
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телят на ОбС да представлява пред ОбС. 
Г-н Ив. Кривиралчев – съветник: Какво пречи да е председател на комисия? 
Г-н Г. Герданов – съветник: Мисля, че откакто ОбС датира като институция 

винаги Кметът и Председателят на ОбС са представлявали общината в НСОРБ. 
Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Да формулираме следния проект за 

решение: На основание чл. 21, ал. 2, т.23 ОбС реши: Избира за представител в об-
щото събрание на НСОРБ г-н Борислав Виларов – председател на ОбС Копривщи-
ца. Моля, който е съгласен с така предложения проект за решение да гласува. 

“за” – 7 - Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Ст. 
Косев, Ст. Бучков. 

“против” – 1 - Ив. Кривиралчев 
“въздържал се” – 0 
Б. Виларов – не участва в гласуването като заинтересувано лице. 
 
Прие се Решение № 191: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общин-

ски съвет Копривщица РЕШИ: Избира за представител в общото събрание на 
НСОРБ г-н Борислав Виларов – председател на ОбС Копривщица. 

 
По втора точка от дневния ред: Допълване решение № 181 на ОбС - Коп-

ривщица 
Г-н Ст. Косев представи докладната на комисия. 
Г-н Л. Цеков – съветник: Как ние определяме секретар не би ли трябвало 

Кмета да го определи? 
Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Не, ние сме го определили с предишно 

решение, беше г-н Лесков, но той се отказа с напускането си като зам.-кмет и за-
това сега го заместваме. Към днешна дата са събрани 4375.00лв.  

Г-н Г. Герданов- съветник: Предлагам да се добави и председателя на коми-
сията по култура или председателя на икономическата комисия. 

Г-жа Ис. Шипева се присъедини към заседанието. 
Г-жа Р. Скендерова – съветник: Във връзка с това предложение предлагам да 

е г-т Ст. Косев, тъй като той е тук на разположение. 
Г-н Б. Виларов постави предложението на комисията с направеното допълне-

ние за г-н Косев. 
“за” – 9 Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. 

Скендерова, Ст. Косев, Ис. Шипева – Пухова, Ив. Кривиралчев; 
“въздържал се” – 1 – Ст. Бучков; 
“против” – 0. 
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Прие се Решение № 192 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общин-

ски съвет Копривщица РЕШИ: Допълва решение № 181/ 14.12.2012 г., както след-
ва:  

т. 4 – Определя за секретар на ОБ на ИК за ЮЧ на 170 г. от рождението и 110 
г. от смъртта на П. Каравелов. – г-н Н. Карагьозов. 

т.5 – Одобрява контролен финансов комитет в състав: М. Брайкова, Хр. Мав-
рудиев, П. Алексиева и З. Карагьозова. 

 
По точка 3 от дневния ред: Разни:  
Г-н Б. Виларов – председател на ОбС обясни как е протекло обучението за 

Бюджет 2013 г. организиран от НСОРБ. Обясни акцентите на обучението: Планове 
за развитие на общините, ОУП и др. 

Обясни, че ще има спечелен проект от сдружението и ще има и безплатни 
обучителни курсове през 2013 г. 

 
По точка 4 от Дневния ред: Питания 
Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Да се представи договора за почиства-

не на града. Какви средства и за какво са изхарчени за всичко свързано с почист-
ването през 2012 г.? Защо не се почиства пътя от ЖП гарата до разклона от под-
балканската линия до града и други общински пътища? 

Г-н Ив. Кривиралчев – съветник: Аз подновявам въпроса за Коьово дере да се 
представят протоколите за извършена работа, за какво са изхарчени тези 40 000 
лв. И за даването под наем на имот над Меча дупка как е отдаден под наем без 
търг. Ще се почисти ли терена за Аква парка? Да се представят всички договори и 
заповеди на кмета във връзка с разчистването на терена на бившето ДПУ. 

 
По точки 5 от Дневния ред: Отговори на питания – няма 
Б. Виларов, колеги както вече стана практика кмета не внесъл отговори на 

питания.  
Поради изчерпан дневен ред г-н Б. Виларов закри заседанието на ОбС. 

 
 

Край: 19:35 часа. 
 
Протоколист:…п………                    Председател на ОбС: …п………… 
    
/М. Тороманова/                                           /Б. Виларов/ 


