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П Р О Т О К О Л № 64 
 
  
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:      Община Копривщи-

ца, 
           заседателната зала на ОбС 
ДАТА:          18.09.2015 год. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:   13:00h-20:25h 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:       Мария Христова То-

романова 
 
 Днес 18.09.2015 година се проведе извънредно заседание на Общински съвет 

- град Копривщица. 
На заседанието присъстваха общинските съветници: Г.Козлеков, Л. Цеков, П. 

Литова, П. Тороманова, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Ив. Кривиралчев, Р. Скендеро-
ва, Ис. Шипева - Пухова, Ст. Бучков и Ис. Вълов 

Ис. Вълов - закъснял 
Присъстваха още граждани на община Копривщица и служители от ОА. 
Л. Цеков представи проекта за дневен ред, след като се обсъди от съветниците 

се пристъпи към гласуване. 
„за” – 8 - Г.Козлеков, Л. Цеков, П. Литова, П. Тороманова, Б. Виларов, Ст. 

Драгийски, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова 
„против” – 2 – Ис. Шипева, Ст. Бучков 
„въздържал се” – 0 
При се следния дневен ред: 

1. Разглеждане докладна от КЕУР, относно Молба с вх. № 161/11.08.2015 г. от 
„Ски Консулт“ ООД до Кмета на Община Копривщица  558 

2. Разглеждане докладна от КЕУР, относно отчет на бюджет на Община Коп-
ривщица за 2014 г. 559 560 

3. Разглеждане докладна от КЕУР, относно вх. №170/03.09.2015 г., относно 
продажба на ДМА, собственост на Община Копривщица. 561 

4. Разглеждане докладна от КЕУР, относно доклад от  Генчо Герданов – Кмет 
на Община Копривщица с вх. №169/02.09.2015 за приемане и издаване на Запис на 
Заповед за авансово плащане по Проект „Текущ авариен ремонт на съществуваща 
подпорна стена на ул. „Х. Н. Д. Палавеев“ – гр. Копривщица.               562 
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5. Разглеждане докладна от КЕУР, относно докладна записка от  Генчо Герда-
нов – Кмет на Община Копривщица с вх. №175/07.09.2015 г, във връзка с програма 
за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 – 2020 г. 

6. Разглеждане докладна от КЕУР, относно писмо с вх. №150/14.07.2015 г. от 
Министъра на МВР до Кметовете на Общини в РБългария. 

7. Разглеждане докладна от КТСУ, относно определяне начина на ползване на 
земеделски имоти от ОПЗ придобили характеристика на гора. 

 
8. Разглеждане докладна от КТСУ, относно организация за движение и парки-

ране в централната градска част на община Копривщица. 
9. Разглеждане докладна от КТСУ, относно ГСП 2016год. 
10. Разглеждане докладна от КСПЗООКНВМСТ, относно Разглеждане на 

жалба от  Гергана Вълова., относно действията на директора на ЦДГ. 
11. Разглеждане докладна от КСПЗООКНВМСТ, относно молба на ползватели 

на услугите по проект „Помощ в дома” 
12. Питане 
13. Отговор на питания 
14. Разни. 
 
Поради искане от Г. Герданов – Кмет на община Копривщица, му беше дадена 

думата за кратък отчет за работата на кметовете през изминалия мандат. 
 
По т.1 от дневния ред - разглеждане докладна от КЕУР, относно Молба с вх. № 

161/11.08.2015 г. от „Ски Консулт“ ООД до Кмета на Община Копривщица  558. 
Л. Цеков представи докладната на комисията, както и проект за решение, вне-

сен към допълнителните материали. 
Ис. Шипева – съветник: Предстои ни да помислим и да вземем едно изключи-

телно важно решение. Искрено съжалявам, че това се повлачи и е поставено пос-
ледната сесия, когато попадаме в забранителните шест месеца и мисля, че ОбС ня-
ма право да вземе такова решение. Аз искам да кажа, че г-н Пенчев беше тръгнал 
за ПЧП, а сега виждаме договор. Мисля, че с днешното решение бихме влезли в 
някакви несъответствия. Мисля, че в този договор са омаловажени правата на об-
щина Копривщица, да не говорим, че трябва да гласуваме апортни точки, които не 
можем да направим в последните шест точки.  

М. Ганчев – гражданин: Извинявай, точно от какво се притесняваш? 
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Ис. Шипева – съветник: Казах, че в самия договор има доста незаконни неща, 
които трябва да се огледат и се притеснявам от самия факт, че шест месеца преди 
края на мандата ние трябва да гласуваме такова нещо.  

 
 
 
 
 
 

2. Разглеждане докладна от КЕУР, относно отчет на бюджет на Община 
Копривщица за 2014 г. 559 560 

3. Разглеждане докладна от КЕУР, относно вх. №170/03.09.2015 г., относно 
продажба на ДМА, собственост на Община Копривщица. 561 

4. Разглеждане докладна от КЕУР, относно доклад от  Генчо Герданов – 
Кмет на Община Копривщица с вх. №169/02.09.2015 за приемане и изда-
ване на Запис на Заповед за авансово плащане по Проект „Текущ авариен 
ремонт на съществуваща подпорна стена на ул. „Х. Н. Д. Палавеев“ – гр. 
Копривщица.               562 

5. Разглеждане докладна от КЕУР, относно докладна записка от  Генчо Гер-
данов – Кмет на Община Копривщица с вх. №175/07.09.2015 г, във връзка 
с програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 – 
2020 г. 

6. Разглеждане докладна от КЕУР, относно писмо с вх. №150/14.07.2015 г. от 
Министъра на МВР до Кметовете на Общини в РБългария. 

7. Разглеждане докладна от КТСУ, относно определяне начина на ползване 
на земеделски имоти от ОПЗ придобили характеристика на гора. 

 

8. Разглеждане докладна от КТСУ, относно организация за движение и пар-
киране в централната градска част на община Копривщица. 
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9. Разглеждане докладна от КТСУ, относно ГСП 2016год. 

10. Разглеждане докладна от КСПЗООКНВМСТ, относно Разглеждане на 
жалба от  Гергана Вълова., относно действията на директора на ЦДГ. 

11. Разглеждане докладна от КСПЗООКНВМСТ, относно молба на ползвате-
ли на услугите по проект „Помощ в дома” 

12. Питане 

13. Отговор на питания 

14. Разни. 

 
 

 
 
 
 
 
След приключване на дневния ред заседанието беше закрито от Л. Цеков – 

председател на ОбС. 
Край: 20:45 часа. 
 
 
Протоколист:………………….  Председател на …………………………. 
  /М. Тороманова/       /Л.Цеков/ 


