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П Р О Т О К О Л    № 26 

 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:        Община Копривщица  
ДАТА:                                                                                                 26.04.2013 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                                        18:20 h - 21:45 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                   Мария Христова Тороманова 

 
 

Днес 26.04.2013 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. Отчет за дейността на полицейските служителите при УП Копривщица 
през 2013 г. 

2. Върнато решение № 225/29.03.2012год от Кмета. 
3. Върнато решение № 231/29.03.2012год от Кмета. 
4. Бракуване на ДМА. 
5. Промяна Наредба № 2 – Такса за узаконяване на строежи; Такса за ползва-

не на услуги от Звено за услуги в домашна среда. 
6. Решение за кандидатстване на община Копривщица с проект по мярка 3.4 

от ОПРСР. 
7. Награждаване на граждани за заслуги. 
8. Разни. 
9. Отговор на питания. 
10. Питания. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам промяна на дневния ред, пър-
ва и втора точка да станат – върнатите решения от Кмета на община Копривщица. 
Трета точка, докладаната на комисията на по организационни и административни 
въпроси, във връзка с осигуряване на помещение за работа на общински съвет и да 
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отпадне точката за промяна на Наредба 2 – поради това, че не са минали 14 дни от 
публикуването и на сайта на общината. 

Поради не постъпили други предложения се премина към гласуване на 
дневния ред.  
“за” – 8 -  Р. Скенедрова, Б. Виларов, Ив. Кривиралчев, Л. Цеков, Г. Герданов, Ис. 
Вълов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, Ст. Косев; 
“против” – 0; 
“въздържал се” – 1- Ст. Бучков. 
 
Прие се следния дневен ред: 
1. Върнато решение № 225/29.03.2012 г. от Кмета 
2. Върнато решение № 231/29.03.2012 г. от Кмета 
3. Гласуване предоставяне на помещение на ОбС 
4. Отчет за дейността на полицейските служителите при УП Копривщица през 

2013 г. 
5. Бракуване на ДМА 
6. Решение за кандидатстване на община Копривщица с проект по мярка 3.4 от 

ОПРСР. 
7. Награждаване на граждани за заслуги. 
8. Разни. 
9. Отговор на питания. 
10.  Питания. 

 
По т. 1 – Върнато решение № 225/29.03.2012 г. от Кмета 

Р. Скендерова – председател на КЕУР представи докладната на комисията 
и писмото на Кмета за връщането на решението. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Първият мотив не е верен. Относно вто-
рият мотив - знаете, че взехме едно допълнително решение относно тези 2400.00 
лв. за болницата. Относно това, че има грешка в параграфа – това е техническа 
грешка, а сборната грешка я коригирахме. Предлагам да се отменят двете решения 
и да се приеме едно ново решение. Що се касае до мнението, че проекта за бюдже-
та не е така подложен на гласуване, както е представен от Кмета, такова задълже-
ние няма и в доклада на кмета не е посочено правно основание за това твърдение. 
Напротив в ЗОБ се казва, че проектът се гледа от комисията към ОБС, която дава 
становище и на база на това становище се приема бюджета. 

Ст. Косев – съветник: Ние не сме гласували Бюджета на Кмета. 
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Б. Виларов – председател на ОбС: Има закони в тази държава, когато в НС 
приемат бюджета, приемат бюджета на МС или този, който е с промени от коми-
сиите. Няма такова нещо като бюджет на Кмета. Няма такова нещо да се приема 
бюджета на Кмета. Областния управител също нищо не е върнал.  

Л. Цеков – съветник: По този начин ако я караме. За срам станахме май ме-
сец няма бюджет. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Какво става Кмета внася бюджет и ние 
гласуваме. То ако ставаше така той да си го пише, гласува  и изпълнява. 

Л. Цеков – съветник: Ние направихме една голяма грешка, ние не приехме, 
нито отхвърлихме предложението на Кмета. Ние го оставихме така. 

Б. Виларов - председател на ОбС: В Закона ясно е казано, внася се, комиси-
ите дават становище и се приема. 

Р. Скендерова – съветник: Не знам какво обсъждате. Дали правомерно сме 
го направили или не, аз не виждам в изброените мотиви, че сме гласували или не 
сме гласували предложението на Кмета. Той няма претенции за това, че не сме 
гласували неговото предложение. 

Ст. Бучков – съветник: Предлагам да се съобразим с докладната на Кмета. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Аз ще гласувам въздържал се. 
Ис. Вълов – съветник: Ние да не сме длъжни като роботчета да гласуваме 

“за”. Аз няма да гласувам неговия вариант, най-малкото заради това, че ОП още-
тява общината с 500 000.00 лв. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Да обясня за какво става въпрос, заради 
гостите. Има разминаване в предложения от Кмета бюджет и доста решения на 
ОбС, свързани с този бюджет, поради тази причина, комисиите са предложили да 
се нанесят тези корекции. Освен това беше допълнително сметнато и поетия анга-
жимент от кмета за хижи Богдан. 

Ст. Бучков – съветник: Не е така. Казахте, че е обсъждано на комисии, но 
имаше неща които не бяха обсъждани никога на комисии, а Вие ги бяхте нанесли. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Кои неща? 
Ст. Бучков – съветник: Помпа жаба, не знам си какво, не си спомням дос-

ловно нещата. Ние не сме излизали с конкретни суми, които Вие си бяхте разбили 
и изписали. Вие си писахте собствен бюджет. 

Б. Виларов – съветник: Там нищо не е променяно. Ставаше дума, за какво 
са разходите за ремонт в ЦДГ. 

Ст. Бучков – съветник: Не съм сигурен пак, че всичко е точно. 
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Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам който е съгласен с отмяната 
на решение № 225 и решение № 231 да гласува. 
 
“за” – 9 -  Р. Скенедрова, Б. Виларов, Ив. Кривиралчев, Л. Цеков, Г. Герданов, Ис. 
Вълов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, Ст. Бучков; 
“против” – 1 – Ст. Косев; 
“въздържал се” – 0. 
 
Прие се решение № 239 
Мотиви: Върнато решение от кмета, във връзка с допуснати технически грешки. 
На основание чл. 45, ал. 9, Общински съвет – Копривщица Реши: Отменя Решение 
№ 225/29.03.2013 г. и Решение № 237/12.04.2013 г. 
 
Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам предложението на комисията за бю-
джета на гласуване. 
“за” – 6 -  Р. Скенедрова, Б. Виларов,  Л. Цеков, Г. Герданов, Ис. Вълов, Ст. Дра-
гийски;  
“против” – 1 – Ст. Косев; 
“въздържал се” – 3 -  Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков.  
 
Прие се решение № 240 
Мотиви: 
1) Задължение на Общинския съвет да приема Бюджета на общината (ЗМСМА, 

ЗОБ); 
2) Изпълнение на приоритети определени с Решения на общинския съвет през 

2012 и 2013 г. 
3) Допуснати технически грешки в Решение № 225/12.04.2013 г. 
  

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: 
1. Приема бюджета на Община Копривщица за 2013 г. съгласно Приложение 1, 
както следва: 
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1.1. По прихода в размер на 3 130 667 лв. 
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 
1 259 227 лв. ., в т. ч.: 
 
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 1 210 464 лв.  
1.1.1.2. Имуществени данъци 2 000 лв. 
1.1.1.3 Преходен остатък от 2012 г. в размер на 46 763 лв., разпределен както след-
ва: 
- 10 176 лв. – Общи държавни служби,  
- 14 389 лв. – Отбрана и сигурност; 
- 14 994 лв. – СОУ; 
-   4 275 лв.   – ЦДГ;   
-   2 404 лв. – Здравеопазване; 
-      250 лв. - Дирекция Музеи;  
-      270 лв. – Компенсации за безплатно пътуване 
-          5 лв. - По проект по програма Коменски на СОУ „Любен Каравелов”   
 
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер 1 871 390лв., в т.ч.  
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 109 000 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 660 386 лв. 

В т. ч.: - продажби на нефинансови активи 200 000 лв.  
             - от  Такса за битови отпадъци  - 118 000 лв.  

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 90 000 лв. 
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 64 300 лв., 
                            В т.ч. за: 

        - изграждане и основен ремонт на общински пътища 40 100 лв. 
1.1.2.6. Преходен остатък от 2012 г. в размер на 161 470 лв. 
1.1.2.7. Трансфери  - 52 266 лв. 
1.1.2.8. Погасяване на заеми -126 500 лв.  
1.1.2.9 Друго финансиране - 35 000 лв. 
 
1.2 По разходите в размер на 3 130 667 лв., разпределени по функции, групи, дей-
ности и параграфи в т.ч.: 
   
1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на 1 259 227 лв. от тях: 
1.2.1.1. За функция Общи държавни служби 287 776 лв. 
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1.2.1.2 За функция  Отбрана и сигурност  81 459 лв. 
1.2.1.3 За функция  Образование 535 124 лв.  
  В т. ч.  - За СОУ „Л. Каравелов”  405 809 лв. (Приложение 
6); 
 - За ЦДГ „Евлампия Векилова” 129315 лв. 
1.2.1.4. За функция  Здравеопазване 14 658 лв. 
1.2.1.5. За функция Социално осигуряване 270 лв. 
1.2.1.6. За функция  Култура 244 650 лв. 
В т. ч.  - Дирекця „Музеи” 213 295 лв. (Приложение 7); 
- НЧ „Х. Н. Палавеев” 31 355 лв.; 
- Резерв 95 290 лв. 
   
1.2.2. За местни дейности 1 676 748 лв., В т.ч.: 
1.2.2.1. За функция Общи държавни служби 310 760 лв.  
1.2.2.2. За функция  Образование 105 000 лв.  
1.2.2.3. За функция  Здравеопазване 800 лв. 
1.2.2.4. За функция Социално осигуряване 128 289 лв. 
1.2.2.5. За функция За функция Жилищно строителство 362 423 лв. 
1.2.2.6. За функция  Култура 63 577 лв. 
1.2.2.7. За функция Икономически дейности и услуги 680 899 лв. (Приложение 8). 
1.2.2.8. За функция разходи некласифицирани в други функции 25 000 лв. 
 
1.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с приходи от местни дейности 
194 642 лв. 
                                          В т.ч.   

- функция Общи държавни служби 11 882 лв. 
- функция Образование 4 340 лв. 
- функция Култура  178 420лв. (Приложение 7) 

 
1.3. Приема поименния списък за капиталови разходи за 2013 г. в размер на 
375 933 лв., съгласно Приложение 2.  
1.4. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
1.4.1. Членски внос 2 565 лв.  
1.4.2. Субсидии за читалище „Хаджи Ненчо Палавеев” в размер на 31 355  лв. 
1.4.3. Други социални разходи по решение на Общински съвет - Копривщица 15 
000 лв. 
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1.5. Приема следните лимити за разходи: 
1.5.1. Социално битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения 
1.5.2. Представителни разходи в размер на 8 500 лв., в т. ч. ОА - 4 000 лв., ОС- 
2 000 лв., ОП „Копривщица” 2 500 лв. 
1.5.3. Културен календар в размер на 28 000 лв. 
1.5.4. Други - работно облекло в размер една МРЗ- за работещите по трудово пра-
воотношение, а за държавните служители съгласно ЗДС. 
 
1.6. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разхо-
ди: 
- педагогически персонал – СОУ и ЦДГ 
и упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по 
т.1.6 и размера на средствата в рамките до 85 % от действителните разходи и до 
размера на предоставените целеви средства. 
 
2. Определя числеността на персонала и средства за работни заплати в местни 
дейности, съгласно Приложение № 3 от настоящото Решение. 
 
3. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския 
бюджет по тримесечия. 
 
4. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бю-
джет да го разпределят по тримесечия и представят на първостепенния разпореди-
тел в 10-дневен срок.  
 
5. Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно При-
ложение 4. 
 
6. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: 
- Дирекция „Музеи” 
- СОУ „Любен Каравелов”, 
- ОП „Копривщица” 
прилагат системата на делегирани бюджети, която дава право на директора: 
6.1. Да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства, в рамките на приетия 
бюджет (Приложения 6 и 7); 
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6.2. Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета разходи. 
7. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата 
на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител 
и Общинския съвет за направените през месеца вътрешни компенсирани промени 
и получените трансфери от други бюджети. 
8. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разпла-
тени от бюджета за 2013 г. в размер на 159 471 лв. и просрочените вземания, които 
да бъдат събрани през 2012 г. в размер на 100 561 лв., съгласно Приложение 5. 
8.1. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местни 
дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013 г. дава право на 
кмета на общината  да ползва заем от набирателната сметка на общината, като 
ежемесечно уведомява Общинския съвет; 
8.2. Дава съгласие временния недостиг на средства по извънбюджетни сметки за 
финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни 
безлихвени заеми от бюджетна и набирателна сметка на общината до възстановя-
ването им от Управляващия орган и уведомява ежемесечно Общинския съвет. 
9. Възлага на кмета на общината: 
9.1. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 
нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина; 
9.2. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъ-
пилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята 
на дарителя, донора; 
9.3. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, раз-
мера и причините за просрочените задължения и просрочени вземания и изпълне-
нието на бюджета. 
10. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и 
доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е опреде-
лено друго, предоставя следните правомощия на кмета: 
10.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в 
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, 
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности 
и уведомява ежемесечно Общинския съвет; 
10.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност 
или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя 
общия и размер в частта на местните дейности; 
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10.3. След решение на Общинския съвет да кандидатства за средства по структур-
ни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализира-
не на целите на общината за изпълнение на Общинския план за развитие, като 
ежемесечно информира Общинския съвет; 
10.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съ-
финансиране на общински програми и  проекти и уведомява ежемесечно Общинс-
кия съвет; 
10.5. След решение на Общинския съвет да разработва и възлага подготовката на 
общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на сред-
ства и уведомява ежемесечно Общинския съвет. 
 
По т.2 от дневния ред - Върнато решение № 231/29.03.2012год от Кмета 

Л. Цеков – съветник: Съгласен съм с Кмета, че няма право да е така форму-
лирано решението и предложих комисията действително да си остане, но да се 
проверява изпълняват ли се или не се изпълняват решенията на ОбС. Това е в пра-
вомощията на ОбС. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Не съм съвсем съгласен, защото тълку-
ването е малко търсене под вола теле. Може би знаете беше правена в предишен 
мандат временна комисия за проверка на дейността на Звено общинско горско и г-
н Иван Кесяков, който сега е кмет, беше член на такава комисия. 

Л. Цеков І съветник. Представи докладната на комисията. 
Ив. Кривирачев – съветник: Предлагам в комисията да влезнат председате-

лите на комисиите. 
Ст. Косев – съветник: Аз ще гласувам против, така, че се оттеглям от пред-

ложението. 
Поради не постъпили други предложения, Б. Виларов подложи докладната 

на комисията на гласуване. 
“за” – 6 -  Р. Скенедрова, Б. Виларов,  Л. Цеков, Г. Герданов, Ис. Вълов, Ст. 

Драгийски; 
“против” – 3– Ст. Косев, Ст. Бучков, Г. Козлеков; 
“въздържал се” – 1 -  Ив. Кривиралчев. 
 
Прие се решение №241: 
Мотиви: анализ на дейността на общинската администрация и второсте-

пенните разпоредители с бюджетни средства и последващ контрол на изпълнение 
на актовете на Общинския съвет. 
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На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет реши: Изменя Ре-
шение № 231/29.03.2013 г., както следва: 
1. Създава се времена комисия за проверка на ОА и второстепенните разпоредите-
ли с бюджетни средства, във връзка с последващ контрол на изпълнение на прие-
тите от него актове. 
2. Избира комисия от 3 души, в състав: Председател Л. Цеков и членове: Ст. Дра-
гийски и Ис. Вълов. 

 
 

По т. 3 - Гласуване предоставяне на помещение на ОбС 
Б. Виларов – председател на ОбС: Миналият път не се прие предложение-

то, защото възникна проблем с грешка при гласуването, затова се налага отново да 
се гласува. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Каква е грешката? 
Б. Виларов – знаете, че беше много шумно т.к. обсъждахме проблеми на 

животновъдите. Един от съветниците и без това не се чувстваше добре и не е раз-
брал, какво се гласува.  

Л. Цеков представи докладната на комисията. 
Поради не постъпили други Б. Виларов подложи докладната на комисията 

на гласуване. 
“за” – 6 -  Р. Скенедрова, Б. Виларов,  Л. Цеков, Г. Герданов, Ис. Вълов, Ст. 

Драгийски; 
“против” – 3– Ст. Косев, Ст. Бучков, Г. Козлеков; 
“въздържал се” – 1 -  Ив. Кривиралчев. 

 
Прие се решение №242 

Мотиви: Трайна необходимост от решаване на проблем във връзка с работни по-
мещения за изпълнение на функциите на Общински съвет Копривщица, провеж-
дане на заседания на комисии и сесии, и съхраняване на архива. 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Копривщица 
реши: Определя имот УПИ парцел II – 764; кв.57 находящ се бул. „Хаджи И. Па-
лавеев" № 77 (Посетителски център „Богдан") за изпълнение функции на Общинс-
ки съвет Копривщица. 
 
По т.4 - Отчет за дейността на полицейските служителите при УП Коприв-
щица през 2013 г. 
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Ис. Вълов – съветник: Налага ми се да напусна, но искам да си изкажа мне-
нието за бракуването – не виждам мотиви за брак и да се пише за безстопанстве-
ност. 

Г. Герджиков – представи отчета за дейността на РУ Копривщица. 
Ст. Бучков – съветник препоръча да се обърне повече внимание на опазва-

не на зоната около реката. 
Б. Виларов – г-н Герджиков при мене многократно са идвали да сеоплакват 

граждани на Копривщица във връзка с превишаване на скоростите от водачи на 
МПС и вдигания шум. Преди няколко дни идва и бай Филип Кривиралчев по съ-
щия повод. От една страна, съществуват условия за предизвикване на катастрофа. 
От друга – сме туристически град и на хората, не им харесва, че се създава такъв 
шум. Трябва да се вземат мерки и да се реши този въпрос, т.к. и друг път е поста-
вян.  

Поради не постъпили други Б. Виларов подложи докладната на комисията 
на гласуване: 

“за” – 9 -  Р. Скенедрова, Б. Виларов,  Л. Цеков, Г. Герданов, Ст. Драгийс-
ки, Ив. Кривиралчев, Ст. Косев, Ст. Бучков, Г. Козлеков; 

“против” – 0; 
“въздържал се” – 0. 
 
Прие се решение №243 

Мотиви: Отчета на Райония инспектора. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ОбС реши: 
Приема отчет за дейността на ПУ- Копривщица. 
 

По т. 5 - Бракуване на ДМА 
Р. Скендерова представи докладната. 
Предложи да се гласуват поотделно за всяко предложение за брак. 
По таблица №1 – предложение №1  
“за” – 7-  Р. Скенедрова, Л. Цеков, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев, Ст. Ко-

сев, Ст. Бучков, Г. Козлеков; 
“против” – 2– Б. Виларов,  Ст. Драгийски; 
“въздържал се” – 0. 
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Прие се решение №244 
Мотиви: Разходите за въвеждане в експлоатация на ДМА са необосновано 

високи и за част от тях липсват резервни части. 
Общински съвет - Копривщица на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 

дава съгласие: 
1. Дълготрайните материални активи ВАЗ 21213, рег.№ СО 0755 МА. рама № 

XТA21213021672208, двигател № 7077824, първа регистрация 2002 г -  да се 
бракуват и предадат на вторични суровини. 

2. Кмета на Община Копривщица да издаде заповед за бракуване на ДМА, 
ликвидацията им и отписване or Актива на баланса на Община Копривщица и 
ОП „Копривщица". 

 
По таблица №1 – предложение №2  
“за” – 8 -  Р. Скенедрова, Л. Цеков, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев, Ст. Ко-

сев, Ст. Бучков, Г. Козлеков Б. Виларов;  
 “против” – 1–Ст. Драгийски; 
“въздържал се” – 0. 

 
Прие се решение № 245 
Мотиви: Разходите за въвеждане в експлоатация на ДМА са необосновано 

високи и за част от тях липсват резервни части. 
Общински съвет - Копривщица на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава 

съгласие: 
1. Дълготрайните материални Мотоциклет Сузуки Джебел 200, peг № CO 0863 К, 

двигател № H402102572, първа регистрация 1994 г -  да се бракуват и предадат 
на вторични суровини. 

2. Кмета на Община Копривщица да издаде заповед за бракуване на ДМА, 
ликвидацията им и отписване or Актива на баланса на Община Копривщица и 
ОП „Копривщица". 

 
По таблица №1 – предложение № 3 
“за” – 8 -  Р. Скенедрова, Л. Цеков, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев, Ст. Ко-

сев, Ст. Бучков, Г. Козлеков Б. Виларов; 
“против” – 1– Ст. Драгийски; 
“въздържал се” – 0. 
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Прие се решение № 246 
Мотиви: Разходите за въвеждане в експлоатация на ДМА са необосновано 

високи и за част от тях липсват резервни части 
Общински съвет - Копривщица на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 

дава съгласие: 
1. Дълготрайните материални Мотоциклет  Ямаха ТТР 250, peг № CO 0862 K, 

идентификационен № 2YK072647,двигател без номер, първа регистрация 1991 г 
-  да се бракуват и предадат на вторични суровини. 

2. Кмета на Община Копривщица да издаде заповед за бракуване на ДМА, 
ликвидацията им и отписване or Актива на баланса на Община Копривщица и 
ОП „Копривщица". 

 
По таблица №2 – предложение №1- Банциг инв.№6 
“за” – 5 -  Л. Цеков, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев, Ст. Косев, Г. Козлеков;   
 “против” – 2– Ст. Бучков, Р. Скенедрова; 
“въздържал се” – 2 -   Б. Виларов, Ст. Драгийски. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 27, ал.4 - Не се приема 

предложението на комисията. 
 

По таблица №2 – предложение № 2- Гатер инв. № 1 
“за” – 5 -  Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Ст. Косев, Г. Козлеков,  Ст. Бучков; 
 “против” – 2 – Р. Скенедрова, Г. Герданов; 
“въздържал се” – 2 -   Б. Виларов, Ст. Драгийски. 

 
На основание чл.21 ал.1 т-8 от ЗМСМА и чл.27 ал.4 - Не се приема предло-

жението на комисията. 
 
Л. Цеков – съветник: Гласувах за, защото ги предлагах и аз през моя ман-

дат. 
 

По т.6 - Решение за кандидатстване на община Копривщица с проект 
по мярка 3.4 от ОПРСР. 

Р. Скендерова представи докладната на комисията. 
Б. Виларов – председател: Не е ясно, каква ще е ползата за местната общ-

ност, освен това когато гледахме да кандидатстваме за ОПР решихме да е със пар-
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тньор заради това, че няма пари. Поискахме информация, относно проекта, но та-
кава не е предоставена от кмета. 

Поради не постъпили други Б. Виларов подложи докладната на комисията 
на гласуване. 

“за” – 6-  Р. Скенедрова, Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Ст. Косев, Ст. Бучков, 
Г. Козлеков; 

“против” – 0;  
“въздържал се” – 3 -  Г. Герданов, Б. Виларов, Ст. Драгийски. 
 
Прие се решение №247 
Мотиви: участие на Община Копривщица в проект по Оперативна програ-

ма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 
             На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация 
 
1. Общински съвет Копривщица одобрява кандидатстването на Община Коприв-

щица за безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари 
и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по 
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, 
финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 
2013 г.. 

2. Общински съвет Копривщица дава съгласие кметът на общината Иван Кесяков 
да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в 
това число да вземе всички необходими решения в границите на своите право-
мощия относно подготовката и комплектуването на проектното предложение, 
както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кан-
дидатстването и последващата реализация на проекта. 

 
По т. 7 -  Награждаване на граждани за заслуги. 
Ст. Косев- съветник, представи докладната на комисията. 
Г. Герданов – съветник: Искам да поздравя г-н Цеков за докладната за наг-

раждаване на Х.Н.Палавеев. 
Ст. Косев – съветник: Да не обезценяваме почетния гражданин, има хора не 

3 месеца, а 30 години работили за града. 
Л. Цеков – съветник: Наистина през моя мандат почетни граждани се пра-

веха малко на кило. Предлагам да приемем критерии за почетните граждани. 
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Р. Скендерова – съветник: Не знам, какъв е манталитетът да уважаваме хо-
рата, когато вече ги няма. 

Б. Виларов – председател на ОбС: От 20 години съм чувал идеята Нацио-
налния събор да кандидатстваме за ЮНЕСКО, сега това кандидатстване е факт. 

Л. Цеков – съветник: Моите адмирации към госпожа Пейчева, но ние не 
сме все още приети, не може ли сега да я  наградим с грамота, а когато ни приемат 
с почетен гражданин? 

Б. Виларов – председател на ОБС: Приемането ни не зависи от нея. Каквото 
е зависило от нея да се направи, за да се кандидатства със Националния събор вече 
е направила. Нещата вече зависят от правителството. 

Л. Цеков - съветник: Но зависи от нейния труд. 
М. Панчева – радио програмен ръководител: Мисля, че когато изтъквате 

заслугите на тази жена, първа трябва да уважите акад. Калфин, Р. Кацарова. Кой е 
по заслужил – Р. Кацарова, която е причината въобще събора да е тук. 

Б. Виларов – председател на ОбС: Не забравяйте, че ако не влезем в 
ЮНЕСКО може да нямаме въобще събор. 

Поради не постъпили други предложения се пристъпи към процедурата за 
гласуване на почетни граждани. 

Предложения за избор на комисията по избора. 
Г. Герданов - съветник: За председател на комисията предлагам – Ив. Кри-

виралчев. 
Б. Виларов – председател на ОбС: За член Р. Скендерова 
Г. Козлеков – съветник: Ст. Бучков 
Поради не постъпили други предложения се гласува комисията по избор на 

почетни граждани: 
“за” – 9-  Р. Скенедрова, Б. Виларов,  Л. Цеков, Г. Герданов, Ст. Драгийски, 

Ив. Кривиралчев, Ст. Косев, Ст. Бучков, Г. Козлеков 
“против” – 0; 
“въздържал се” – 0. 
   
Прие се решение № 248 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 19 от ПОДОСК 

Общински съвет реши: 
Избира комисия за провеждане на гласуване на избор на почетни граждани 

на Копривщица в състав: Председател: Ив. Кривиралчев, Членове: Р. Скендерова и 
Ст. Бучков. 
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Комисията раздаде бюлетин с плик на всеки съветник и след гласуването, 
преброи гласовете и обяви: 
  
За Хаджи Н. Д. Палавеев  

“за” – 9; 
“против” – 0;  
“въздържал се” – 0. 
   
Прие се решение № 249  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 19 от ПОДОСК 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
Във връзка със заслугите му за развитието на град Копривщица: 
Удостоява посмъртно със звание „Почетен гражданин на Копривщица” Хаджи 

Ненчо Дончев Палавеев. 
 
За проф. д-р на изк. Л. Пейчева 
“за” – 5;   
“против” –3; 
“въздържал се” – 1; 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 19 от ПОДОСК 
- Не се приема предложението на комисията. 
 

Ст. Косев представи докладните на комисията за награждаване с плакет и 
грамота. 

Г. Геранов – съветник: Предлагам като дългогодишен деятел г-жа Вирги-
ния Матеева. 

Поради не постъпили други предложения се Б. Виларов подложи предло-
женията на гласуване 

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

“против” –0; 
“въздържал се” – 0.   

 
Прие се решение № 250 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 19 от ПОДОСК 
Общински съвет Копривщица РЕШИ: 



 
 

- 17 - 
 

 
Във връзка със заслугите им за развитието на гр. Копривщиа 

 
1. Удостоява с Грамота и Плакет доц. д-р Николай Вуков. 
2. Удостоява с Грамота и Плакет гл. ас. д-р Лина Гергова. 
3. Удостоява с Грамота и Плакет Проф Близнашки. 
4. Удостоява с Грамота и Плакет Вергиния Матеева. 
5. Удостоява с Грамота и Плакет Гана Домушчийска. 
 

По т. Разни 
Б. Виларов – председател на ОбС запозна съветниците с очакваното даре-

ние от ГЕОТЕХМИН с офис техника. 
 
По т. питания: 
Д. Мрънков – гражданин поиска от съветниците съдействие общината да 

спонсорира танцов клуб “Кръшно хоро” за представянето им в гр. Гота – Герма-
ния, като се обърна внимание, че там не се отива на екскурзия. 

Ив. Кривиралчев – съветник, поиска отново да се предоставят договорите в 
едно с протоколите за приетата работа за почистване на Косьово дере. Както и до-
говора за Аквапарка. 

Вл. Панталеев запозна съветниците с това, че предстои подписване на До-
говора за прехвърляне на бившето военно поделение и, че това трябва да стане на 
тържествена сесия. 
 
 
Край: 21:45 часа. 
 
Протоколист: ……/п/ …                               Председател на ОбС: ………/п/…… 
    
              /М. Тороманова/                                                           /Б. Виларов/    


