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МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:        Община Копривщица  
ДАТА:                                                                                                 12.04.2013 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                                        18:00 h - 20:35 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                   Мария Христова Тороманова 

 
 

 Днес 12.04.2013 година се проведе извънредно заседание на Общински съ-
вет - град Копривщица. 

На заседанието присъстваха общинските съветници: Б. Виларов, Л. Цеков,  
Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ст. Косев, Р. Скендерова, Ив. Кривирал-
чев, Ст. Бучков и Г. Козлеков. 

Отсъства: Ис. Шипева – Пухова по уважителни причини. 
Присъстват Н. Карагьозов – секретар на Община Копривщица, М. Панчева 

– радиопраграмен ръководител, представители на ОП и граждани. 
Г-н Б. Виларов представи проект за дневен ред. 

1. Заповед № 00-11/29.03.2013 г. на областния управител за връщане на решение 
№ 218/07.03.2013г. 

2.  Писмо на областен управител, Доклад на Кмет и жалба от земеделци, относно 
начина на отдаване на общинската мера. 

3. Разни. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Предлагам точката за земеделските про-
изводители да стане първа. Също така, на основание чл. 57, ал. 5 от ПОДОСК, 
предлагам като неотложни въпроси в Дневния ред да бъдат  включени като т. 3 – 
Докладна за техническа грешка в решението за бюджета, и т. 4 - Доклад относно 
удължаване на срока по договор за кредит с Фонд ФЛАГ. фонд ФЛАГ. Мотиви – в 
решението за бюджета е допусната техническа грешка; за успешно приключване 
на проекта за парковата зона около р. Тополница е необходимо да се удължи 
спешно срока за изплащане на заема от Фонд ФЛАГ.  

Поради непостъпили други предложения се пристъпи към гласуване. 
„за” – 8 - Б. Виларов, Л. Цеков,  Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Драгийски, Ст. 



 
 

 
 

Косев,   Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков; 
„против” – 0; 
„въздържал се” -1- Ст. Бучков. 
Р. Скендерова – закъснява 

 
Прие се следния дневен ред: 

1. Писмо от областния управител, Доклад на Кмета и жалба от земеделци относно 
начина на отдаване на общинската мера. 

2. Заповед № 00-11/29.03.2013 г. на областния управител за връщане на решение 
№ 218/07.03.2013 г. 

3. Поправка техническа грешка в решение 225 – Бюджет 2013 г. 

4. Удължава срока за погасяване на кредит по Договор с Фонд ФЛАГ. 

5. Разни. 

По точка първа от дневния ред - Писмо от областния управител, Доклад на 
Кмета и жалба от земеделци относно начина на отдаване на общинската мера  

Ст. Бучков – секретар КЕУР – представи доклада на Кмета. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Преди да започнем по същество – имаме 

ли общински съветници, които ще декларират по конкретен проблем конфликт на 
интереси? 

Ив. Кривиралчев – съветник: Може ли да попитам, въпрос, който и преди 
време го задавах – кой от тук присъстващите не влиза в конфликт на интереси? 
Почваш да атакуваш веднага. 

Б. Виларов – председател на ОбС: За какво става дума? 
Г. Козлеков – съветник: Брат ми също взима мери и при мен е така. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Как всеки има роднина, всеки е в конфликт на 

интереси. Ако разглеждаме здравеопазването – Тони не е ли?!  
Б. Виларов – председател на ОбС: Нещата са по различни – не става дума 

за обсъждане, а затова дали ти или някой друг ще има дивиденти. 
Д. Ватахов – гражданин: Още не си подписал договор, гласувай си пък пос-

ле може и да не подпишеш договор. 



 
 

 
 

Б. Виларов – председател на ОбС: Много моля, първо да не взимате думата 
без да ви е дадена и второ да не взимате отношение по въпроси по които не сте 
компетентен.  

Ст. Бучков – съветник: Понеже ме гледате да Ви кажа аз мера не взимам. 
Само нива взимам. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Разбирам, че никой няма да декларира 
конфликт на интереси. Колеги имате думата. Само да кажа, че тази точка се внесе 
онзи ден и нямаше време да я гледаме на комисията. Въпросът е спешен. Адми-
нистрацията работи бавно. В първоначалния вариант, по който се работеше беше 
предвидено да има точки, земи, които останат след като се задоволят нуждите на 
животновъдите, да се даде възможност на други да вземат земя, като участват в 
конкурс. Това в последния момент се е променило не знам по какви причини – то-
ва само като информация. 

Г. Герданов – съветник: Запознати ли са гражданите с тази докладна. По-
неже не са, да им се обясни на обикновен език и призовавам да се обединим и да 
им помогнем. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Това, което на мен ми прави впечатление 
е свързано с тяхната жалба, а именно - мерите да се дават близо до стопанства 
(животновъдните обекти) и договорите да се сключват за срок повече от една го-
дина. Във внесената докладна от Кмета, това не е отразено. В мотивите се говори 
за общо и индивидуално ползване, а по нататък в точките се говори за индивиду-
ално ползване, което ако така остане решението ще възникне проблем. Няма и 
възможност след конкурс да се ползват допълнително земи. Предлага се всичкия 
фонд, който ще остане да се ползва от ОП – има направено запитване до ФЗ да се 
кандидатства, няма отговор до този момент. В същото време ще трябва доста 
средства, за да се наемат хора, които да подържат мерите и пасищата в добро еко-
логично състояние. 

Ст. Бучков – съветник: Не е така.  
Б. Виларов – председател на ОбС: Така е. 
Ст. Бучков – съветник: Не е така. Писна ми от Вашите некомпетентни из-

казвания вече. Вие сте компетентен по всичко.  
Б. Виларов – председател на ОбС: Кажете колко време след това ще полу-

чите субсидии? 
Ст. Бучков – съветник: Кога сте ходили Вие по ливадите да знаете. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Нали трябва да се изчисти и след това ще 

се получи субсидия. 



 
 

 
 

Ст. Бучков – съветник: Вие сте академик по всичко. 
Т. Малинов – Директор ОП: Субсидията е 100 000.00 лв, а ще се похарчат 

20 000.00 – не се коментира. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Защо да не останат в предприятието? 
Ст. Бучков – съветник: Господин Виларов, всеки път ни убеждава в неща, 

където и той не е компетентен. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Вие като най-млад сте най-компетентен. 
Ст. Бучков – съветник: Затова ни връща областния управител решения по-

неже сте компетентен. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Ще го коментираме за върнатото реше-

ние от областния управител, защото и вчера като бях на общото събрание на Асо-
циацията на председателите на общинските съвети, коментирахме този въпрос и 
ще Ви видя тогава какво ще кажете. 

Ив. Кривиралчев – съветник: В решението да влезе точка за стопански 
обекти, които са трайно настанени да се дадат мерите по възможност в близост. 
Имам и един въпрос към г-н Малинов – при почистване на мерите, възможно ли е 
да е с горски и да се заплащат и вземат дървата. Втори въпрос – по кадастър ли ще 
се описват парцелите или по ДФЗ? Ако е по кадастър ще се получи, че имотът е 
100 дка и само 40 от тях ще се пишат, защото са скали и т.н. 

В. Новакова – счетоводител ОП: Едно е скали, друго е не добре почистен 
слой. Там където има скала – няма трева, но там където има храст и като светне 
отгоре го дава като недопустим слой. Когато вземете 100 дка, вие кандидатствате 
само с 20, защото за тях сте сигурни, че ще получите финансиране, но Вие ползва-
те реално и другите. Слой допустим или недопустим е променлива величина, про-
меня се ако не се почисти и има сянка. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Моето предложение е да е по скицата. 
Д. Ватахов – гражданин: И така става объркване. Г-жа Скендерова знае, 

платих мерата и после се оказа, че я няма дадена е на г-н Радоев, отива чертае пре-
ди мен и си ги взима и дали е стъпил крак на г-н Келчев и на г-н Радоев да почис-
тят. Аз ги поддържам. 

В. Новакова – счетоводител на ОП: Това не е проблем на общината. Той я е  
взел, а дали ще я чисти е негов проблем. Кой е определил района? 

Д. Ватахов – гражданин: На мен обекта е там. Г-н Радоев като плаща 60 дка 
и чертае 500 дка – как става та взе той мерите. Министъра на 02 и 06 април, каза, 
че ако се пасе е пасища, а другото е естествена ливада и общината може да го так-
сува естествени ливади, с цена 15 лева. 



 
 

 
 

Б. Виларов – председател на ОбС: В наредбата никъде не пише такова не-
що. 

Л. Цеков – съветник: Аз мисля, че много кратко пише какво искат хората. 
Ще вземем ли решение да се преразгледат въпросите за трайните ферми и като 
има възможност да им се даде в близост мерата?! Тази жалба трябваше да мине 
през Кмета, той е принципала и той трябваше  да е запознат. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Г-н Карагьозов наясно ли сте с проблема 
за общо и индивидуално ползване? 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Наясно съм, щеше да 
има дебат ако се обсъждаше това обща ползване и индивидуално ползване и евен-
туално отдаването на това, което е останало на публичен оповестен конкурс. В 
докладната е изчистено и няма какво да се коментира. Земите са за общо ползване 
– всеки може да влиза в този терен, а индивидуално ползване е ако се оградят с 
пастир и само той се ползва от тях. Остават стопани, които не отговарят за субси-
диране по СЕП, с по-малко животни са и трябва да има общи мери. Подписването 
на договори няма гаранция за това, че те ще кандидатстват по СЕП. Към настоя-
щия момент не може да се вземе това решение. Към момента нещата в по-
голямата част са изчистени. Тук въпросът е дали да остане цената такава каквато е 
досега, след като отпада възможността за отдаване на други. Ние смятаме да пое-
мем ангажимента да изчистим мерите.  

Б. Виларов – председател на ОбС: За колко декара става въпрос? 
Т. Малинов – директор ОП: Спрямо миналата година, някъде около 3000 

дка ще останат свободни площи, след като се отдадат тези на животновъдите. Об-
щата площ е около 15 000 дка. Говоря малко по интуиция, но тя не ме е лъгала.  

Б. Виларов – председател на ОбС: Въпросът с 5 годишните договори? 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Начина на сключване на 

договора, ако е с публично оповостен търг и конкурс тогава може да е друг срок. 
Държавните цени са 6.00 лв на дка. Има възможност общината да поиска мери и 
пасища държавна собственост и да ги отдава, но не е поискала. Има около 250 дка 
– държавна собственост, които не сме ги поскали. Най-вероятно до 6 май ще има 
заповед за търг за държавните мери и пасища. Смятам, че няма да има проблеми, 
ако до сегашните договори молби са удовлетворени и смятам, че те спокойно ще 
могат да чертаят.  

Т. Малинов – Директор ОП: Ние сме готови от понеделник да започваме да 
сключваме договори с животновъдите. Всеки един декларира животните и сме го-
тови да се съобразим да е близо до фермата. Ще направим всичко възможно да 



 
 

 
 

направим така, че да удовлетворим абсолютно всички. Площите които ще останат 
свободни, направихме официално запитване, получихме днес един емайл, че има-
ме право да кандидатстваме. Всички свободни площи предлагам да гласувате да 
ги вземем ние, ще ги почистим, защо да губим една не малка субсидия?! 

Б. Виларов – председател на ОбС: Господин Малинов има ли в момента да-
дени мери на наши съграждани, които не са животновъди и взимат мери с почист-
ване? Ще ги лишим ли от тази възможност? 

Т. Малинов – Директор на ОП: Има да, ще ги лишим. 
Б. Виларов – председател на ОбС: С една дума ние ще ги лишим от правото 

им да ги ползват. Знам, че става дума за няколко човека, мисля, че г-н Геров ми 
каза, че има няколко човека, които така си изкарват поминъка. 

Т. Малинов – Директор на ОП: Ако го разрешите – това означава, че аз мо-
га да се явя и да взема 3000 дка. Предлагам да дадем само на хората, които имат 
наистина животни, а другите да са за ОП. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Не сме готови в момента 
да кажем, какво е това остатъчното количество. Имаме възможност конкурс да 
направим през м. ноември, ако беше по-рано щяхме да го направим. 

Т. Малинов – директор ОП: Закона е категоричен мери и пасища се отдават 
без търг и конкурс. Предлагам Ви да не скачаме в дългогодишен срок, защото мо-
жем да сбъркаме, днес един има 500 животни, утре 200 – какво правим? Може и да 
е обратно. 

Д. Ватахов – гражданин: Искате да вдигнете наема, но как да сме сигурни, 
за останалите години. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Г-н Геров каза, че има няколко човека 
освен животновъдите и двете фирми, които взимат мери и с това се издържат. 

Ис. Вълов – съветник: Които имат животни, които нямат да се отнемат и да 
отиват в предприятието. 

Т. Малинов – директор ОП: Няма физическо лице, което да вземе мери без 
животни освен фирмите „Биорег” и „Екофилд”. 

Р. Скендерова – съветник: Мисля, че нямаме готовност на тази сесия да го 
решим този въпрос. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Мойто мнение да ги дадем на хората 
вместо да са на помощи и да им търсим работа, да се издържат от там. Господин 
Малинов ще можете ли да ги поддържате всички мери. 

Т. Малинов – директор на ОП: Абсолютно. Защо да губи пари общината. 



 
 

 
 

М. Банчева – гражданин: Г-н Виларов е прав. Нашето семейство не работи, 
досега съм подържала мерата сега намалихме животните и трябва да оставя мерата 
да има общината пари за купони и за 13 заплата ли? 

М. Мрънков – гражданин: Щом аз съм земеделски производител и взимам 
мери, като иска друг да се регистрира. Да продам овцете – какво ще стопанисвам? 
Не може той да се ползва от всички облаги, че е безработен и да вземи мери. Този 
който иска без животни да е на търг. Аз над полагащите ми се животни ще се явя и 
аз на търга. 

Г. Козлеков – съветник: Предлагам да вземем това решение, които са за 
местните, а за фирмите и за другите по-нататък. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Да гласуваме само първа и втора. 
Ис. Вълов – съветник: Да се добави кандидатите да са местни жители. 

Държа да се включи това задължително. 
Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Закона дава възможност да кандидатст-

ват хората отглеждащи животни да кандидатстват и в съседни общини не го огра-
ничавайте. 

След продължилите обсъждания се оформи следния проект за решение: 
Мотиви: Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земе-

делските земи собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична, а съг-
ласно чл. 37 „о” от закона Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство две 
трети от общия брой на съветници за предоставяне и актуализиране на ползването на ме-
рите и пасищата. Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване 
на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските про-
изводители, съгласно който земеделските стопани, които стопанисват земеделска площ, 
включена в системата за идентификация на земеделските парцели, могат да кандидатст-
ват за плащане по Схемата за единно плащане на площ.  

Р Е Ш Е Н И Е :  

На основание чл. 37 "о” от ЗСПЗЗ и чл. 21, ал.1. т. 8  от ЗМСМА и чл. 26 от На-
редба № 2 на община Копривщица ОбС реши: 
1. Мерите и пасищата, определени за индивидуално ползване, могат да се отдават под 

наем на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, които са поели задълже-
ние да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 

2. Условия за ползване на мерите и пасищата - общинска собственост и по чл. 19 и § 26 
от ЗСПЗЗ: 



 
 

 
 

a. Цената за индивидуално ползване на мерите и пасищата - общинска собственост и 
по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за 2013 година се определя в размер определен с Наредба 
№ 2 на Общински съвет - гр.Копривщица за определяне на местни такси и цени на 
услуги и се заплаща към датата на сключване на договора. 

b. С ползвателите на мери и пасища за индивидуално ползване се сключват договори 
за наем за 2013 година. 

c. Мерите и пасищата, отдадени под наем за индивидуално ползване, не могат да се 
преотдават на трети лица. 

3. При възможност мерите и пасищата да се отдават в близост до животновъдните обек-
ти. 

 
Б. Виларов – председател на ОбС подложи проекта за решение на гласува-

не. 
Ис. Вълов – съветник: Искам да се гласува моето предложение. Да е с до-

пълнението – да е само за жители на община Копривщица. 
Б. Виларов – председател на ОбС. Г-н Вълов, сега ще гласуваме предложе-

нието, както бе предложено, а след това и вашето допълнение. Моля да гласувате: 
„за” – 8 - Б. Виларов, Л. Цеков, Ст. Драгийски, Ст. Косев, Ив. Кривиралчев, 

Г. Козлеков, Ст. Бучков и Р. Скендерова 
„против” – 2 - Ис. Вълов, Г. Герданов. 
„въздържал се” - 0. 
 
Прие се решение № 235 
Мотиви: Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земе-

делските земи собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична, а съг-
ласно чл, 37 „о” от закона Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство две 
трети от общия брой на съветници за предоставяне и актуализиране на ползването на ме-
рите и пасищата. Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване 
на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските про-
изводители, съгласно който земеделските стопани, които стопанисват земеделска площ, 
включена в системата за идентификация на земеделските парцели, могат да кандидатст-
ват за плащане по Схемата за единно плащане на площ.  

На основание чл. 37 "о” от ЗСПЗЗ и чл. 21, ал.1, т. 8  от ЗМСМА и чл. 26 от Наред-
ба №2 на община Копривщица ОбС реши: 



 
 

 
 

4. Мерите и пасищата, определени за индивидуално ползване, могат да се отдават под 
наем на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, които са поели задълже-
ние да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 

5. Условия за ползване на мерите и пасищата - общинска собственост и по чл. 19 и § 26 
от ЗСПЗЗ: 
a. Цената за индивидуално ползване на мерите и пасищата - общинска собственост и 

по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за 2013 година се определя в размер определен с Наредба 
№ 2 на Общински съвет - гр.Копривщица за определяне на местни такси и цени на 
услуги и се заплаща към датата на сключване на договора. 

b. С ползвателите на мери и пасища за индивидуално ползване се сключват договори 
за наем за 2013 година. 

c. Мерите и пасищата, отдадени под наем за индивидуално ползване, не могат да се 
преотдават на трети лица. 

6. При възможност мерите и пасищата да се отдават в близост до животновъдните обек-
ти. 

 
Поради така приетото решение към предложението на г-н Ис. Вълов не се 

премина за гласуване. 
Г. Герданов – съветник: Аз гласувах, за да се даде първо на копривщени. 

 
По втора точка от Дневния ред - Заповед № 00-11/29.03.2013 г. на облас-

тния управител за връщане на решение № 218/07.03.2013 г. 
Г-жа Тороманова – секретар на ОбС представи заповедта на обл. управи-

тел.  
Г-н Б. Виларов – Председател на ОбС: Като говорих с юриста на областна-

та управа, каза, Вие сте използвали глагола „определям” – трябва да си намерите 
друг начин да го решите, какъв – Вие ще си решите. Вчера на асоциацията на 
председателите на събранието – поставих въпроса как реално ОбС не може да си 
върши работата, те спонтанно отговориха - определяте си имот за нуждите на ОбС 
и готово. Казах да чудесно, но юристите на областния смята, че не е така и всички 
онемяха и казаха дайте да видим тази заповед и казаха, че това не е възможно. Аз 
се консултирах с юристи, това, което сега предлагам на Вашето внимание и мисля, 
че няма да бъде върнато. Многократно сме говорили за проблемите, които се съз-
дават, как тук се правят странни сбирки и т.н. това е някакъв абсурд. В същото 
време, тук където се съхранява архива влиза кой ли не и външни хора имат достъп 
до стаята и архива, без тук да има някой от ОбС. 



 
 

 
 

Ив. Кривиралчев – съветник: Моето мнение, че трябва да сме тук. 
Ст. Косев – съветник: Пак ние решаваме и т.н. Не може ли да се напише 

едно писмо до кмета и да се реши проблема. Защото, както разбрах от юриста на 
областнатауправа със собствеността се разполага Кмета.  

Б. Виларов – председател на ОбС: Г-н Косев разговори има, въпросът е, че 
законът мълчи, когато един Кмет не иска да създаде условия за работа на ОбС, 
какво се случва Предложил съм докладна с проект за решение. 

Г-н Б. Виларов постави от предложената докладна т.1 на гласуване. 
„за” – 10 - Б. Виларов, Л. Цеков, Ст. Драгийски, Ст. Косев, Ив. Кривирал-

чев, Г. Козлеков, Ст. Бучков, Р. Скендерова, Ис. Вълов и Г. Герданов; 
„против” – 0; 
„въздържал се” -0. 

 
Прие се решение № 236 
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – Копривщица Реши: 

Отменя Решение № 218/07.03.2013 г. 
 

Г-н Б. Виларов – постави т. 2 от предложението на гласуване. 
„за” – 5 - Б. Виларов, Л. Цеков, Р. Скендерова Ис. Вълов, Г. Герданов; 
„против” – 1 - Г. Козлеков; 
„въздържал се” - 4- Ст. Драгийски, Ст. Косев, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков. 

 
Решение по т. 2 не се приема. 
 
Б. Виларов – председател на ОбС: След това решение аз ще издам заповед 

представители на ОА и външни лица да влезнат тук. 
 

По точка трета на Дневния ред - Поправка техническа грешка в решение 
225 – Бюджет 2013 г. 

Г-н Б. Виларов – председател на ОбС обясни причината за техническата 
грешка. 24000.00 лв. предвидени за закупуване на акции от болницата, като те 
трябва да се включат в приходната част на бюджета със знак “-“. 

Поради не постъпили други предложения г-н Б. Виларов – председател на 
ОбС подложи предложението на гласуване. 

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



 
 

 
 

„против” – 0; 
„въздържал се” -2- Ст. Косев, Г. Козлеков; 
Ст. Бучков не гласува. 

 
Прие се Решение № 237 
Мотиви: Допусната явна техническа грешка. 
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 

5 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 9, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от ЗОБ, чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от ЗОД 
и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013г., ПМС № 1 от 09.01.13 г. и Наред-
бата на Общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ, 

Общински съвет – Копривщица Реши: 
Поради явна техническа грешка променя Решение 225/29.03.2013 г., както 

следва: 
1.1. По прихода – било в размер на 3 154 667 лв., става – 3 130 667 лв. 
1.1.2. Приходи за местни дейности – било в размер 1 895 390лв., става – 1 871 390 

лв.  
1.1.2.9. Друго финансиране – било 11 000 лв., става – 35 000 лв. 
1.2.  По разходите – било в размер на 3 154 667 лв., става -  3 130 667 лв., разпре-

делени по функции, групи, дейности и параграфи в т.ч.: 
1.2.2. За местни дейности – било 1 700 748 лв., става – 1 676 748 лв., В т.ч.: 
1.2.2.1. За функция Общи държавни служби - било 334 760 лв., става – 310 760 лв.  
 
 
 

По четвърта точка от Дневния ред – Удължава срока за погасяване на 
кредит по Договор с Фонд ФЛАГ. 

Поради не постъпили други предложения г-н Б. Виларов – председател на 
ОбС подложи Доклада на кмета на гласуване. 

„за” – 10- Б. Виларов, Л. Цеков,  Р. Скендерова Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. 
Драгийски, Ив. Кривиралчев, Ст. Косев, Г. Козлеков и Ст. Бучков; 

„против” – 0; 
„въздържал се” – 0.  

 
Прие се Решение № 238 
Мотиви: поет дълг по реда на Закона за общинския дълг за реализирането 

на проект: „Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на 



 
 

 
 

река Тополница в централна градска част – гр. Копривщица” и необходимост от 
време за отстраняване на щетите от разразилата се буря на 22.03.2013 г.,   

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.17 от Закона за общинския 
дълг и във връзка с чл. 13 от Закона за общинския дълг  Общинският съвет Коп-
ривщица РЕШИ: 

Удължава срока за погасяване на кредита по Договор № 211/07.02.2012 г. 
между Община Копривщица  и „Фонд за органите на местното самоуправление в 
България - ФЛАГ” ЕАД, поет с Решение № 434/12.07.2011 г. на ОбС-Копривщица  
за реализацията на проект: № 23/ 322/ 00279  „Реконструкция и доизграждане на 
паркова зона около речно корито на река Тополница в централна градска част – гр. 
Копривщица.”, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007 – 
2013 г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” до 31.12.2013 г.                                                 
 

По точка пет от Дневния ред – Разни.  
Ис. Вълов – съветник: Договорът с тези фирми разтрогнат ли е? 
Т. Малинов – директор на ОП: Не. 
Ис. Вълов – съветник: Какво гласувахме тогава? 
Т. Малинов – директор на ОП: Тези фирми си платиха на 100 % наема. 

Какво да им прекратим? Там беше ачик далавера и никой не си мръдна пръста да 
се оправи. 

Г-н Б. Виларов даде кратка информация за срещата на председателите на 
ОбС. 
 

 
Поради изчерпване на дневния ред г-н Б. Виларов закри заседанието. 
 
Край: 20:35 часа. 
 
Протоколист: …………                  Председател на ОбС: ……………… 

    
              /М. Тороманова/                                                  /Б. Виларов/ 


