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П Р О Т О К О Л № 22 
 
 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:    Община Копривщица, 
           заседателната зала на ОбС 
ДАТА:         22.02.2013 год. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 17:00 h-20:10 h 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Мария Христова Тороманова 
 
 
 Днес 22.02.2013 година се проведе извънредно заседание на Общински съвет - град Коп-

ривщица. 
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 и Г. Козлеков 

Отсъства  
* - закъснял 
Присъства още М. Панчева и граждани. 
Г-н Б. Виларов представи проект за дневен ред, като предложи т. 7 от предложения дневен 

ред да стане т. 1, т. 3 да стане т. 2  и т. 8 да отпадне. 
Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване. 
„за” – 10; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се следния дневен ред: 
 
1. Доклад КЕУР 
Относно: Възлагане на кмета на сключи договор за изготвяне на ОПР 
 
2. Доклад на КЕУР 
Относно: Записна заповед 
 
3. Отчет на Общински съвет Копривщица 
 
4. Доклад на КТСУ 
Относно: Ножарова къща 
 
5. Доклад на КЕУР 
Относно: ДСП за режийните разходи. 
 
6. Доклад на КТСУ 
Относно: Одобрение на планово задание ОУП. 
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7. Доклад от Борислав Виларов 
Относно: Промени в Правилника на Общинско предприятие 
 
8. Доклад на КЕУР 
Относно: Продажна цена на букова дървесина за огрев и технологична дървесина 
 
9. Доклад на КЕУР 
Относно: Отчет за командировъчните разходи на кмета за периода м. януари – м. де-

кември 2012 г. 
 
10. Доклад на КЕУР 
Относно: Предоставяне на гориво на ПУ 
 
11. Доклад на КЕУР 
Относно: План сметка за определяне на разходите от ТБО 
 
12. Доклад на комисия за изготвяне на правилник ОбС. 
Относно: Промени в правилника на ОбС 
 
13. Доклад на КСПЗООКНВМСТ 
Относно: Помощ на Д. Белаков  
 
14. Доклад на КСПЗООКНВМСТ 
Относно: Правилник звено по проект „Помощ в дома” 
 
15. Отговори на питания 
 
16. Разни 
 
По първа точка от дневния ред: Доклад на КЕУР, относно: Възлагане на кмета на 

сключи договор за изготвяне на ОПР 
 
М. Паралеева представи възможността общината да кандидатства по проект за финансира-

не направата на ОПР и представи докладната внесена от Кмета за кандидатстване по проект за 
изготвяне на ОПР. 

Б. Виларов обърна внимание, че при най-добро стечение на обстоятелствата реално ако се 
одобри проекта разработването на плана ще се извърши за един – два месеца, което е невъзмож-
но да стане ако искаме да е един добър план. Обясни, че голяма част от общините ще кандидатс-
тват за такъв план и е малко вероятно да ни одобрят. Предложи да се започне работа по плана, а 
ако се финансира да се работи тогава по проекта. Поиска към проекта за решение да се добавят 
и мотивите. 

Ст. Косев – съветник: В условията на криза е по-добре да се кандидатства по програма. 
Поради непостъпили други предложения г-н Б. Виларов постави докладната на комисията 
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на гласуване, като се добавят мотивите. 
„за” – 8 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Ив. 

Кривиралчев, Г. Козлеков; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 2 – Ис. Шипева, Ст. Косев 
 

Прие се Решение № 196 
 Мотиви:   

1. Според ЗРР и ППЗРР всички общини следва да приемат Общински план за развитие за пери-
ода 2014 - 2020 г., които трябва да бъдат от приети от Общинските съвети след публични об-
съждания до три месеца преди влизането им в сила. 

2. В края на годината изтича срока на действие на настоящия Общински план за развитие на 
Община Копривщица. 

3. В общинския бюджет за 2013 г. следва да се заложат средства за изготвяне на ОПР. 
 

На основание чл. 20, 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл. 23 и 24 от 
ЗРР п чл. 37, ал. 1 от ППЗРР, Общински съвет Копривщица РЕШИ: 

 
1. Възлага на кмета на Община Копривщица в срок от две седмици да сключи договор за изгот-

вяне на ОПР за периода 2014 - 2020 г. 
2. Кметът да внесе до края на м. септември 2013 г. в Общински съвет Копривщица Проект за 

ОПР за периода 2014 - 2020 г., след като същия е публично обсъден. 
3. В бюджета на община Копривщица да се предвиди сумата от 18 000 за изготвяне на ОПР за 

периода 2014 - 2020 г. 
 
Ст. Бучков се присъедини към заседанието. 
 
По точка втора от дневния ред: Доклад на КЕУР, относно: Записна заповед. 
М. Паралеева главен специалист „Евроинтеграция” представи необходимостта от удължа-

ване срока на записната заповед, а именно прекратяване на работата по проекта във връзка с 
лошите климатични условия и удължаване срока на проекта. 

Ив. Лесков ръководител по проекта внесе разяснение, че записната заповед и всъщност га-
ранцията на авансовото плащане трябва да покриват срок два месеца след приключване на про-
екта. Поиска да се запише срок: 31 септември. 

Л. Цеков – съветник: Имаме ли писмено разрешение за увеличаване на срока. 
М. Паралеева – гл.с-ст „Евроинтеграция”: Имаме. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Сумата в началото също ли е лева? 
М. Паралеева – гл.с-ст „Евроинтеграция”: Да. 
Поради непостъпили други предложения г-н Б. Виларов постави докладната на комисията 

с направените корекции на гласуване. 
„за” – 11  - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, 

Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Шипева, Ст. Косев и Ст. Бучков; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0; 
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Прие се Решение № 197 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4, т.4.1 и т.4.2 от Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с регистрационен номер: 
BG161PO001/4.1-04/2010/011 от дата: 01.06.2011 год. за изпълнение на проект „Корекция и по-
чистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”, приема издава-
не на Запис на заповед от Кмета на Община Копривщица, със следния текст/съдържание: 

 
З А П И С  Н А  З А П О В Е Д 

 
 
 

Без протест и без разноски 
Платим на предявяване 

За сумата: 347 570,81 лева 
(посочва се цифром стойността и валутата на аванса). 

 
Долуподписаният/ата  
Иван Петков Кесяков, 
(трите имена на лицето, представляващо кандидата)  
 ЕГН 4612047385, л.к. № 641247317, изд. от МВР-София обл. на 18.11.2010 г., в качеството 

си на  Кмет (длъжност на лицето)  на Община Копривщица,(пълното наименование на Бенефи-
циента съгласно регистрацията му), ЕИК по БУЛСТАТ: 000776331, ул. “Любен Каравелов”, № 
16, бл. ., вх. ...., ет. ...., – Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” схема за 
безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни  мерки 
за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, проект  “Корекция и почистване на 
речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”, № BG161PO001-4.1.04-0063 
по договор № BG161PO001/4.1-04/2010/011 от дата: 01.06.2011 г, като Издател на настоящия 
Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без ни-
какви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на 
този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна 
дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата: 347 570,81 лева  (триста четири-
десет и седем хиляди петстотин и седемдесет лева и осемдесет и една стотинки) (посочва се 
цифром и словом стойността и валутата на аванса).  

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  31.09.2013 г. (два месеца 
след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ). 

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : BG75 
BNBG 9661 3200 1966 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното разви-
тие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – 
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”. 
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Дата на издаване: .............................................. 
 
Място на издаване: община Копривщица, град Копривщица 
 
Подпис за издателя: ........................................... 
 
 
По трета точка от дневния ред: Отчет на Общински съвет Копривщица 
Б. Виларов представи отчета за дейността на ОбС /приложение 1/ към протокола. 
Р. Скендерова: Поздравления към председателя на ОбС, това което в момента чухме е мно-

го ценен интелектуален труд за което Виларов те поздравявам. 
Г. Герданов – съветник: След като не са изплатени командировъчни свързани с посещение 

на НСОРБ и НАПОСРБ, Вие колко пъти посетихте форумите им? 
Б. Виларов – председател на ОбС: Мисля, че имаше една покана от асоциацията на предсе-

дателите, за съжаление късно разбрах, че пари не са преведени. Друг форум не е имал и не съм 
присъствал. В началото на мандата, някъде в края на 2011, началото на 2012 г. съм участвал в 
едно обучение и една информационна среща – едното за общинските бюджети, а другото акту-
ална информация за оперативните програми. След като стана така, че не можах да участвам в 
обучението на НАПОСРБ, през есента за годишната среща на НСОРБ своевременно се инфор-
мирах дали са преведе средства. Оказа се, че има резолюция на кмета да се откаже превод на 
средствата и да не мога да присъствам. След редица разговори бяха преведени средства и на 
тази среща бях единствения представител на община Копривщица. За нея съм дал информация 
на ОбС. В началото на тази година бях участник в обучение за общинските бюджети за 2013 г. 
на НСОРБ. Пак бях сам. 

Л. Цеков - съветник: До сега плащано ли е членски внос за НАПОСРБ и ако не е плащано 
от кога до кога не е плащано? 

Б. Виларов – председател на ОбС: Възложил съм на г-жа Тороманова да го уточни. 
Г. Герданов – съветник: Бяха ли поканени всички общински съветници в НС и въобще за 

цялото събитие. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Лично съм казал на тези които съм видял за другите бях 

казал на г-н Карагьозов да организира групата от Копривщица. 
Г. Герданов – съветник: Не искам да съм говорител, но забележка към Вас от тук на там за 

всички мероприятия моля Ви канете всички съветници. 
Б. Виларов – председател на ОбС: За съжаление и на НЧ не е предадено нямаше и предста-

вители и на НЧ. 
П. Скендерова – Алексиева: Искам да Ви благодаря за четири решения за НЧ, важно е това 

за дървата. Ако не станали електронен ОбС, сте закъснели с времето. 
Б. Виларов – председател на ОбС: До един месец ще има нов сайт на който ще е качено 

всичко и ще има и бюлетин. 
М. Тороманова – технически съветник: На сайта има качени решенията, наредбите и пра-

вилника. 
Д. Ватахов – гражданин: Искам да Ви благодаря за това където сте свършили много работа 

и искам да ви задам няколко въпроса. Какво стана като знаете, че от първи март започва кампа-
нията за очертаване на пасища и мери? 
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Б. Виларов – председател на ОбС: Пристигна онзи ден служител на ОА в ОбС да пита, как-
во ще превами по този проблем. Г-жа Тороманова спонтанно реагира и попита, нали има специ-
алист селско и горско стопанство, обърнете се към него, в ОбС няма нищо внесено. Ние не мо-
жем 11 човека да свършим работата на една сериозна администрация, с каквато общината раз-
полага. Няма нищо внесено до момента от ОА за разглеждане. Да се поиска информация от 
ОА за проект за решение с прилежащи мери към фермите? 

 
По четвърта точка от дневния ред Докладна на КТСУ. Относно: Ножарова къща 
Л. Цеков представи докладната на комисията. 
Ис. Вълов – съветник: Тук пише ВКС отново ни лиши от нашата собственост. Ние на какво 

основание ще им го върнем? 
Л. Цеков – съветник: В решението на ВАС е за три касационни жалби и общината не фи-

гурира. За общината си остава в сила решението на ПРС. Действително Ножарови не са обезще-
тени. 

Б. Виларов – председател на ОбС направи кратко резюме на проблема. Обясни, че хората 
не са получили обезщетение. Те имат право и основание да го искат. 

Ив. Лесков – гражданин: Общината отнела ли е имот на наследниците? Има и давностни 
срокове – нека юрист да каже. 

След продължилите разисквания се оформи следния проект за решение: Възлага на кмета в 
срок от един месец кмета да проведе разговори с наследниците на Ножарова къща и  след кон-
султация с юрист да внесе проект за решение. 

 рова, Ив. Кривиралчев, Ис. Шипева, Ст. Косев; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 1 – Ст. Бучков. 
Г. Козлеков – отсъства от залата.  
 
Прие се Решение № 198 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС реши: 
 
Възлага на кмета в срок от един месец да проведе разговори с наследниците на Ножарова 

къща и след консултация с юрист да внесе проект за решение. 
 
По пета точка от дневния срок - Доклад на КЕУР. Относно: ДСП за режийните разхо-

ди. 
Г-жа Р. Скендерова представи докладната на комисията. 
Поради непостъпили други предложения г-н Б. Виларов постави докладната на комисията 

на гласуване. 
„за” – 11- Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Ив. 

Кривиралчев, Г. Козлеков Ис. Шипева, Ст. Косев и Ст. Бучков; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
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Прие се Решение № 199 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с приемане на Бюджет 2013 година в 

частта на общинско звено „Домашен социален патронаж", ОбС реши: 
 
Комунално - битовите разходи (електроенергия, вода и транспортни разходи за разнасяне 

на прана), включващи се в реалната такса на едно настанено лице, да бъдат поети от бюджета на 
общината за 2013 година и да не се включват в реалната такса на лицата. 

 
По шеста точка от дневния ред.  Доклад на ТСУ Относно: Одобрение на планово за-

дание ОУП. 
Г-жа Р. Скендерова представи докладната на комисията. 
Ис. Шипева – съветник: Искам да изостря вниманието Ви на следното. Нов ОУП не би мо-

гъл да стане без нов план за застрояването на Копривщица. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Това е така. Проблемът го решаваме като добавим в основа-
нието чл. 48 и чл. 78 от ЗКН и чл. 10, ал. 2 и чл. 125 от ЗУТ и $ 123, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗУТ. 
Сумата да се коригира - 15 000,00 лв., без ДДС. 

Ив. Лесков – гражданин: Правилника се изготвя от държавата. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Само се съгласува. 
Поради непостъпили други предложения г-н Б. Виларов постави докладната на комисията 

на гласуване с направените промени. 
„за” – 11 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, 

Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Шипева, Ст. Косев и Ст. Бучков; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
  

Прие се Решение № 200 

Мотиви: 

1. Според ЗУТ Общинските съвети трябва да вземат решения за изготвяне на ОУП  до 14 май 
2013 г. 

2. Задължителна част от Решението за изготвяне на ОУП е приемането на Задание. 
3. В общинския бюджет за 2013 г. следва да се заложат средства за изготвяне на Задание за 

ОУП. 

 На основание чл. 21, ал. 1,т. 23от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 
48 и чл. 78 от ЗКН и чл. 10, ал. 2 и чл. 125 от ЗУТ и $ 123, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗУТ, Общински 
съвет Копривщица РЕШИ: 
1.  Възлага на кмета на Община Копривщица в срок от две седмици да сключи договор за изгот-

вяне на Задание за изготвяне на Общ устройствен план. 
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2. Кметът да внесе до края на м. април 2013 г. в Общински съвет Копривщица Задание за изгот-
вяне на Общ устройствен план. след като същото е публично обсъдено. 

3. В бюджета на община Копривщица да се предвиди сумата от 15 000,00 лв., без ДДС, за из-
готвяне на задание за Общ устройствен план. 

 
По точка седма от дневния ред. Доклад от Борислав Виларов. Относно: Промени в 

Правилника на Общинско предприятие 
Р. Скендерова представи докладната на комисията. 
Ст. Косев – съветник: Ние увеличаваме дейностите, а намаляваме числения състав - това е 

несъответствие. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Това предполага, че може да се използва. 
Ст. Косев – съветник: Няма ли да изпаднем в конфликт на интереси?! Ние го назначаваме, 

ние определяме и средствата. Нали г-жа Скендерова казваше, че трябва да е с конкурс? 
Р. Скендерова – съветник:  
Г. Козлеков – съветник: Предлагам да се гласува точка по точка. 
Г-н Б. Виларов – председател на ОбС: Да  гласуваме само проблемните точки. Да се доба-

вят и мотивите така, както бяха внесени на комисията. 
По т. 6 от докладната - Нова редакция на чл. 17, ал. 2: „Директорът по ал. 1 се назначава на 

трудов договор от кмета на община, по предложение (решение) на Общински съвет Коприв-
щица". 

„за” – 7 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Ив. 
Кривиралчев;  

„против” – 4  - Г. Козлеков Ис. Шипева, Ст. Косев и Ст. Бучков; 
„въздържал се” – 0; 
Приема се.  
 
По останалите точки  
„за” – 7 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Ив. 

Кривиралчев;  
„против” – 2 - Г. Козлеков, Ст. Косев;  
„въздържал се” – 2 – Ис. Шипева и Ст. Бучков. 
 
 

Прие се Решение № 201 
 

Мотиви: 
1) Подобряване на икономическата стойност на общинската гора и повишаване на ефектив-

ността на Общинското предприятие. 
2) Подобряване на предоставяните комунално-битови услуги от Община Копривщица. 
3) Създаване на ефикасен контрол на дейността на Общинското предприятие от Общински съ-

вет Копривщица. 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и 24 от ЗМСМА Общински съвет 
Копривщица РЕШИ: 
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Променя Правилника за организацията и управлението на дейността на Общинско предп-
риятие „Копривщица" - гр. Копривщица., както следва: 
1. Чл. 2 от Правилника става чл. 2, ал. 1. 
2. Въвежда се нова ал. 2 на чл. 2 със следния текст: 
„С решение на Общински съвет Копривщица ОП „Копривщица" може да изпълнява и дейности 

свързани с подобряване на комунално-битово обслужване на гражданите и гостите на града". 
3. Нова т. 35 към ал. 2 на чл. 10 „За добив и доставка на дърва за огрев по решение на Общинс-

ки съвет Копривщица". 
4. Нова ал. 6 на чл. 13 със следния текст: 
„ОП „Копривщица" - гр. Копривщица предоставя на Общински съвет Копривщица отчет за из-

пълнение на бюджета, за дейността си и за изпълнение на годишния план за ползване на дър-
весина в общинските гори в срок до 15-то число на месеца следващ всяко тримесечие" 

5. Нова ал. 7 на чл. 13 със следния текст: 
„ОП „Копривщица" - гр. Копривщица предоставя на Общински съвет Копривщица предварите-

лен бюджет в срок до 15 януари на текущата година." 
6. Нова редакция на чл. 17, ал. 2: 
„Директора на по ал. 1 се назначава на трудов договор от кмета на община, по предложение 

(решение) на Общински съвет Копривщица". 
7. Нова редакция на чл. 20: 
„Контролът по дейността на ОП „Копривщица" - гр. Копривщица се извършва от кмета или 

упълномощено длъжностно лице от него и Общинския съвет, чрез Комисия на евроинтег-
рация и устойчиво развитие". 

8. Нова редакция на чл. 22, ал. 1: 
„Численият състав на ОП „Копривщица" - гр. Копривщица е до 40 (четиридесет) души". 
9. Редакция на „Заключителни разпоредби": 
„Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 

24 от ЗМСМА и чл.чл. 52 - 55 от ЗОС." 
 

По точка осем от дневния ред. Доклад КЕУР. Относно: Продажна цена на букова 
дървесина за огрев и технологична дървесина 

Р. Скендерова представи докладната на комисията. 
Т. Малинов – Директор ОП представи мотивите. 
Б. Виларов – председател на ОбС: В момента в кои отдели се работи и кой работи там? 
Т. Малинов – Директор ОП: В пет подотдела – 50, 51, 41, 53 и 65 букови и 2 иглолистни – 

41 и 43. Работи предприятието и в два отдела фирма ДИП „Богдан” в 41 и 43. Иглолистния 
обект се спря защото няма пазар на дървесината. 

Б. Виларов – председател на ОбС: На какви цени? 
Т. Малинов – Директор ОП: По действащия ценоразпис. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Това е в нарушение на решение на ОбС, защо не се про-

дават с търг? 
Л. Цеков – съветник: Да се добави без ДДС. 
Поради непостъпили други предложения г-н Б. Виларов постави докладната на комисията 

на гласуване с направените промени. 
„за” – 11 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, 
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Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков Ис. Шипева, Ст. Косев и Ст. Бучков; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0.  
 
Прие се Решение № 202 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
 
В срок до 30.06.2013 г. буковите дърва за огрев и технологичната дървесина бъдат доста-

вяни на цена 83,00 лв. без ДДС / тон - франко „ГАБРОВНИЦА" АД - Горно Сахране. 
 
По точка девет от дневния ред. Доклад КЕУР. Относно: Отчет за командировъчните 

разходи за периода м. януари – м. декември 2012 г. 
Р. Скендерова представи докладната. 
Б. Виларов – председател на ОбС: За мен тази сума показва, че реално, че няма много 

свършена работа.  
Л. Цеков – съветник: Искаш да кажеш, че по моя мандат нямам един лев за командировъч-

ни и не съм работил. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Не виждам и командировките в чужбина независимо, че 

са по проект. Да не говорим, че командироването на Кмета е по друг начин. 
Р. Скендорова – съветник: Има ли някой информация за други суми? Ако да, да знаем как-

во правим. Това ни е дадена справката и гласуваме и толкова, няма да ставаме следователи на 
Кмета. 

Ис. Шипева – съветник: Смешни ставаме. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Кое е смешно, че е нарушен някакъв закон ли? Ние това 

искаме да изясним. Предлагам да се представи информация от ОА за командировъчните на Кме-
та по проекта и тогава да се гласува. Ние имаме контролни функции и трябва да си вършим ра-
ботата. 

Ис. Шипева – съветник: Аз предлагам да го гласуваме. 
Ив. Лесков – гражданин: Аз лично съм свидетел как той си покрива разходите за гориво. 
Ис. Вълов – съветник: Да го гласуваме и ако има друго ще го прегласуваме.  
Б. Виларов – председател на ОбС: Да се изиска справка за командировките на Кмета в 

страната и чужбина и за представителните разходи. 
Поради непостъпили други предложения г-н Б. Виларов постави докладната на комисията 

на гласуване.  
„за” – 8 - Л. Цеков,  Ис. Вълов, Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков Ис. Шипева, 

Ст. Косев и Ст. Бучков; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 3 – Р. Скендерова, Б. Виларов, Г. Герданов. 
 
Прие се Решение № 203 
 
Съгласно чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната ОбС реши: 
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Утвърждава отчета за направените разходи за командировки от Кмета на община Коприв-

щица на обща стойност 200 лв. за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. 
 
По точка десет от дневния ред. Доклад КЕУР. Относно: Предоставяне на гориво на 

ПУ 
Р. Скедерова представи докладната на комисията. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам нещо редакционно: да бъде да се осигурат. 
Поради непостъпили други предложения г-н Б. Виларов постави докладната на комисията 

на гласуване с направените промени по вариант втори.. 
„за” – 11 - Б. Виларов, Л. Цеков, Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, Ив. 

Кривиралчев, Г. Козлеков Ис. Шипева, Ст. Косев и Ст. Бучков; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0.  
 
Прие се Решение № 204 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с Ф0-01/21.01,2013 година на минис-

терството на финансите, ОбС реши: 
 
Да се осигурят 150 (сто и петдесет) литра гориво на месец на Областна дирекция на МВР - 

София на служебен полицейски автомобил, ползван от служителите на Полицейски участък - 
Копривщица с регистрационен № СО 0035 ХВ от бюджетна дейност 1239 „Други дейности по 
вътрешната сигурност". 

 
По точка единадесета от дневния ред. Доклад от КЕУР. Относно: План сметка за оп-

ределяне на разходите от ТБО 
Б. Виларов – председател на ОбС, обърна внимание, че сумата е много по-висока от мина-

лата година, но в същото време не се предвижда заделяне на средства за претоварване, площад-
ка, сепариране и др. 

След продължилите разисквания се отложи за приемане с Бюджет 2013 г. 
 
По точка дванадесета точка. Доклад накомисия за изготвяне на правилник ОбС.  От-

носно: Промени в правилника на ОбС 
Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам да се добави и промяна в т. 3 - „Комисия по 

административни и организационни въпроси”, контролираща и изпълненията на решенията на 
Общинския съвет. 

Поради непостъпили други предложения г-н Б. Виларов постави докладната на комисията 
на гласуване с направените промени. 

„за” – 11 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, 
Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Шипева, Ст. Косев и Ст. Бучков; 

„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
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Прие се Решение № 205 
 
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА ОбС Копривщица РЕШИ: 
 
Променя ПОДОСК, както следва: 
1. В чл. 14, ал. 2 във второто изречение след текста „искане на политическа група" се доба-

вя текста „или общински съветник" и чл. 14, ал. 2 се променя, както следва: 
Чл. 14. /2/ В случаите по ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 прекратяването на пълномощията се из-

вършва, без да се обсъжда и гласува, то поражда действие от обявяване на изявлението за остав-
ка пред общинския съвет, а по т. 3, т. 4 и т. 5 от момента на настъпване на събитието. В случаите 
по ал. 1, т. 2 предложението се разглежда по писмено искане на политическа група или общин-
ски съветник. Искането на оставка на председателя н/или заместник- председателя се поставя 
на гласуване на първото заседание на ОбС след деня на постъпването му в деловодството на 
ОбС. 

2. Промени Чл. 23, ал. 3, както следва: 
„Чл. 23. За участието си в заседания на Общинския съвет и неговите комисии, общинският 

съветник получава възнаграждение, чийто размер се определя с решение на общинския съвет, 
прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Общият размер на 
възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от 
средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от 
предходното тримесечие." 

3. Промени Чл. 41, ал.1, т. 5, както следва: 
Нова т. 5 
„Комисия по административни и организационни въпрси, контролираща и изпълненията 

на решенията на Общинския съвет." 
4. Нов чл. 99а 
„Кмета информира общинския съвет за изпълнението на бюджета на всеки три месеца." 
5. Нов чл. 996 
„При промяна в бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите 

разходи на една бюджетна дейност и прехвърляне на бюджетни кредити за различни видове 
разходи в една дейност или от друга дейност в рамките на една бюджетна група кметът е длъ-
жен незабавно да уведоми ОбС. 

6. Не се приема: В чл.24, ал.1, т.1 да се добави т.1.1, която да гласи: При невъзможност за 
присъствие на заседанията на комисия и/или сесия на общинския съвет, да се отчита присъствие 
на отсъстващ общински съветник само и единствено при условие, че същия е изразил писмено 
мотивирано становище по всички точки от дневния ред на съответното заседание с писмено из-
разено гласуване, което да се брои при общото гласуване на заседанието. 

 
По точка тринадесета. Доклад от КСПЗООКНВМСТ. Относно: Помощ на Д. Белаков 
Ст. Косев представи докладната на комисията и обясни мотивите. 
Г. Герданов – съветник: Предлагам да съберем и от нас. 
Поради непостъпили други предложения г-н Б. Виларов постави докладната на комисията 

на гласуване. 
„за” – 11 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Р. Скендерова, 
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Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Шипева, Ст. Косев и Ст. Бучков; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0.  
 
Прие се Решение № 206 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА ОбС реши: 
 
Дава съгласие да бъде отпусната сумата от 600 лв на Димитър Нанков Белаков, предвид 

влошеното му здравословно състояние и лошото финансово състояние на семейството му. 
Средствата за бъдат предвидени от параграф "Обезщетения и помощи по решение на Об-

щинския съвет" в местна дейност "'Общинска администрация" по Бюджет 2013 г. 
 
По точка четиринадесета. Доклад от КСПЗООКНВМСТ. Относно: Правилник звено 

по проект „Помощ в дома” 
Ст. Косев представи докладната на комисията. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Да се добави в правилника чл. 2, ал. 6 да се добави „за 

срока на проекта”. 
Р. Скендерова – съветник: Предлагам да се върне за дообработка – мотивите ми са: Ако 

гласувам за този правилник, това означава, че не уважавам себе си, пък не съм такъв мазохист. 
Не знам защо го гласуваме този правилник. Отговорът го знам – предишно наше решение. Ако 
някой ми каже по кой европейски проект е гласуван правилник за дейност – това е втората при-
чина поради, която няма да гласувам. Трето съдържанието: Чл. 1 – Всичко е записано в самия 
правилник е фиксирано в договорът и е безпредметно. Звеното се създава, преобразува и закри-
ва – това категорично не е вярно, още повече във връзка с чл. 11 от ЗЗСУ, който член гласи съв-
сем различно. Чл. 4, ал. 4 – има индивидуален план, не график. Определените услуги могат да се 
ограничават с последващи решения на ОбС – категорично не може да се изменя това, което е 
разписано с Договорът с УО. Чл. 5, ал. 2 – Организационно управленската структура – нямаме 
право на мнение, защото е разписано по проекта. Кмета назначава и освобождава – няма логика. 
Специалист по услуги контролира дейността по решения на ОбС – няма как да го изпълнява и 
нататък логиката е същата. Специалиста няма право да работи на друго място – коментара го 
оставям на Вас, както и по следващата точка. Кмета може да възложи на друго лице своите пра-
вомощия, което значи, че Кметът няма мнение. Чл. 16, ал. 3 – таксите се събират в дома на пот-
ребителя, което значи, че не се събират от потребителя. Ал. 2 - може би тук се ползва някакъв 
опит на др. общини които имат ръководител – тук няма ръководител. Хората от двайсет години 
работещи в патронажа работят без такъв правилник, а ние сега създаваме за звеното, как е рабо-
тил до сега ръководителя без такъв правилник – ако правим нещо трябва да е по-общо. 

Л. Цеков – съветник: Кой е специалистът по социални услуги? 
М. Тороманова – Технически секретар ОбС: Няма все още назначен, той ще се назначи с 

започване работата на звеното. Досега са назначени само екипът: Аз – ръководител, координа-
тор – П. Азманова, счетоводител – К. Крушарска. 

Р. Скендерова – съветник: Тук се нуждаем от един поглед, от който ще зависи бъдещето на 
проекта. Такива неща не трябва да се допускат в хода на проекта, защото може да се провали 
изпълнението. 
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Ис. Вълов – съветник: Кой е изготвил правилника? 
М. Тороманова – Всички от екипа. 
Р. Скендерова – съветник: Ще се наберат ли 38 човека? 
М. Тораманова – Зависи дали ще продължи този проект за личните асистенти който тече.  
Р. Скендерова – съветник: Да, ако той бъде продължен, Вие няма да ги наберете. 
Предложената докладна се отложи за следваща сесия. 
 
Отговор на питания: Няма внесени 
 
Разни:  
Б. Виларов запозна съветниците с писмо от АДФК.  
Благодарствено писмо от АКТИВ ЕООД към НСОРБ към г-н Б. Вирларов. 
Писма от П. Алексиева Скендерова и адв. Брайков. 
 
Поради изчерпване на дневния ред г-н Б. Виларов закри заседанието. 
 
Край: 20:10 часа. 
 
Протоколист: …п……                                        Председател на ОбС: ……п……… 
    
              /М. Тороманова/                                                                 /Б. Виларов/ 
 
 


