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П Р О Т О К О Л    № 33 

 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:        Община Копривщица  
ДАТА:                                                                                                 21.11.2013 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                                        14:00 h - 21:15 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                   Мария Христова Тороманова 

 
 

Днес 21.11.2013 година се проведе заседание на Общински съвет - град Коп-
ривщица. 

На заседанието присъстваха общинските съветници: Б. Виларов, Л. Цеков,  
Ис. Вълов, Г. Герданов, П. Тороманова,  Ст. Драгийски, Ст. Бучков, Ив. Криви-
ралчев, Г. Козлеков,Р. Скендерова, Ис. Шипева – Пухова 

Присъстват граждани, служители от ОА и ОП. 
Б. Виларов – председател на ОбС провери наличието на кворум и откри за-

седанието. 
Б. Виларов – Председател на ОбС, представи проекта за Дневен ред.  
Б. Виларов – Председател на ОбС: По искане на КЕУР, трябваше да се вне-

сат от администрацията докладната за пасищата и мерите със съответните доку-
менти, както са по изискванията на Закона. Днес документите са внесени, но не са 
гледани от постоянната комисия, затова предлагам точката да отпадне от дневния 
ред. Точката за разглеждане протокола на РДГ за проверка в общинските гори и 
ОП, да се промени и в нея да се обсъди цялостната информация, относно ползва-
нето в ОГТ, предоставяне на дърва за горене на граждани от община Челопеч, за-
това Ви предлагам  да отпадне т. 3 за пасищата и мерите и да се редактира точка 
четири, която всъщност да стане – обсъждане на информация относно ползването 
на дървесина в ОГТ, може на местото на т.3 – да включим отпускане дърва за па-
рапет за ул. Георги Бенковски, тази докладна пропуснаха да я гледат на комисия, 
но беше приложена сред материалите и въпроса е спешен. 

Поради не постъпили други предложения г-н Б. Виларов постави предложе-
ния дневен ред с направените корекции на гласуване. 

„за” – 11 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
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Прие се следния дневен ред: 
1. Заповед на областния управител № ОС – 88 /04.11.2013 г. 
2. Отчет на Бюджет на община Копривщица за шестмесечи-

ето за 2013 г. 
3. Отпускане на дъбов материал за направа на парапети по 

ул. Г. Бенковски. 
4. Обсъждане на информация относно ползването на дърве-

сина в ОГТ. 
5. Промяна на плана за ползване за на дървесина от ОГТ за 

2013 г. 
6. Разглеждане проект за УСТАВ на МБАЛ – Пирдоп. 
7. Избиране на представители на Община Копривщица в 

ръководните органи в МБАЛ Пирдоп 
8. Приемане решение за включване в Средногорски медодо-

бивен клъстер. 
9. Разглеждане писмо на МК относно включване на АИР - 

Копривщица в ЮНЕСКО. 
10. Разглеждане на писмо на НАПОС и призив за съпричаст-

ност. 
11. Отчет на Общински съвет Копривщица. 
12. Искане оставка на Председателя на ОбС. 
13. Отговор на питания 
14. Питания 
15. Разни 
 
По т. 1. от Дневния ред: Заповед на областния управител № 

ОС – 88 /04.11.2013 г. 
 
Б. Виларов – Председател на ОбС представи заповедта на областния управи-

тел и разясни мотивите за връщане на решения № 311 и 313 на ОбС – Копривщи-
ца. Той предложи да се отменят двете решения. 

Поради не постъпили други предложения г-н Б. Виларов постави предложе-
нието на гласуване. 

„за” – 10; 
„против” – 1; 
„въздържал се” – 0. 
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Прие се Решение № 315 
Мотиви: Заповед № ОС – 88/01.11.2013год на Областния управител. 
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА  Общински съвет – Копривщица 

Реши: Отменя решение № 311 и Решение № 313 по Протокол № 32 от 
10.10.2013 г. на Общински съвет – Копривщица. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Предлагам първа точка от текста на текс-
та на Решение №3 11 да го гласуваме отново, като отпадне втората точка. 

Поради не постъпили други предложения г-н Б. Виларов постави предложе-
нието на гласуване. 

„за” – 10 
„против” – 1 
„въздържал се” – 0 
Приложение №1 към протокола – поименно гласуване на Решение №316 
 
Прие се Решение № 316 
Мотиви: Внесено предложение от Кмета на общината поради проявен 

интерес за закупуване на общински имоти. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 8, ал. 9 от ЗОС 

Общински Съвет Копривщица реши: 
Общински съвет Копривщица допълва Програмата за управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2013 г. със следните имоти: 
В Раздел ІІІ. В -  Имоти, които община Копривщица има намерение да 

продаде - земеделски земи: 
- Поземлен имот 38558.12.148 – местността Корията; 
- Поземлен имот 38558.1.498 – местността „Свети Арахангел”; 
- Поземлен имот 38558.14.306 – местността „Орлов камък”. 
 
Относно Решение № 313 г-жа Ис. Шипева предложи да не се приема отново. 
Поради непостъпили други предложения, решението не се разгледа отново. 
 
По т. 2. Отчет на Бюджет на община Копривщица за шестме-

сечието за 2013 г. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Миналата седмица на комисия се гледа 

отчета, като беше предложено да се поиска информация от ОА. В понеделник бе 
поискана информация – да се предоставят обяснителни записки по статии, вклю-
чително и защо не са разплатени фактури на ОбС и за честванията на П. Каравелов 
и кога се предлага да се направят разплащанията. Днес след обяд беше внесена 
такава информация, но нямаше време да се разпространи тази информация и об-
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щинските съветници не са запознати с нея. 
Р. Скендерова – председател на КЕУР представи докладната на 

комисията. 
Р. Скендерова – председател на КЕУР: Това е докладната, но счи-

там, че от тогава до сега има въпроси, които подлежат на коментар. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Предложих да се отложи точката и да се 

разгледа внесената информация и без това е отчета внесен късно. Също да се разг-
леда и информацията за неразплатените фактури.   

Р. Скендерова – председател на КЕУР: Внесохме докладната днес, 
за да може гостите да се запознаят със състоянието на отчет на бюджет. 

Ис. Вълов – съветник: Има ли допълнения? 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Внесоха се малко преди сесията и нямаше 

време да Ви запознаем с тях. 
Р. Скендерова – председател на КЕУР: Мисля, че това ще е прото-

чено във времето и резултатът ще е същия. 
Ст. Бучков – съветник: Комисията е предложила докладна в три 

точки, да си остане така и да го гласуваме, по точка втора от предложе-
ния проект ще гледаме информацията тогава. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Да разбирам ли, че Вие предлагате да 
гласуваме отчет на бюджет, без да знаем, какво съдържа този отчет? 

Ст. Бучков – съветник: Ние сме запознати на комисията и не, че не 
го знаем, ние го разисквахме и Вие бяхте там и дори бяхте активен.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: С една дума Вие предлагате да гласуваме 
без да знаем за какво гласуваме? Така ли да го разбирам?! 

Ст. Бучков – съветник: Аз предлагам да гласувам проекта на коми-
сията. Ние се запознахме с много от нещата, главния счетоводител ни 
запозна. Ние не сме одит! 

М. Брайкова – ДДФСД: Мога ли нещо да кажа и аз на хората, за да 
знаят? На комисията на ОбС, която беше миналата седмица, беше внесен 
целия отчет по дейности с приходна част, разходна част – абсолютно 
подробно разписан към шестмесечието, каза се, че на съветниците не им 
е съвсем ясно, защото нямаме приет бюджет, затова на самата комисия 
цифра по цифра съвсем подробно дейност по дейност съм ги казала, като 
прогнозна сума, отчет от шестмесечието и деветмесечието, ако повече от 
това някой иска информация. Имаше конкретен въпрос от г-н Виларов 
за конкретни разходи, които не са разплатени към момента за честване-
то на П. Каравелов, просто защото се получи разлика от Бюджета на 
Кмета и този, който Общинския съвет прие. Оказва се, че това е най-
важната част от отчета на Бюджета и не се прие, защото няма информа-
ция кога ще се разплатят тези разходи. 
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Ис. Вълов – съветник: Не е така. Защото няма информация за отчета на вто-
ростепенните разпоредители и се отказва такава да се даде на ОбС.  

М. Брайкова – ДДФСД: Ако отворите отчета има дейност по дей-
ност. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Много добре знаете, че това са общи 
цифри без да е ясно, какво се включва в тези цифри, също така знаете, че на всич-
ки обучения, които се организират от НСОРБ се дават съвети да се изисква под-
робна информация, и освен това ако не ме лъже паметта, имаше решение на ОбС 
от миналата година като се внасят отчетите, да се внася такава информация за как-
во става дума.  

М. Брайкова – ДДФСД: На практика там пише – дейност гори, там 
пише разходи за заплати – цифри, за горива енергия – цифра и т.н какво 
по-подробно искате. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Пример, какво е изпълнено от капитало-
вите разходи, това трябва да ни го предоставите. 

Р. Скендерова – председател на КЕУР: В допълнителните разходи 
за капиталовите около 70 000,00 лв. за улиците – има ли отчет къде са? 

Ис. Вълов – съветник: Тези пари бяха само за пътя до гробището. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Всяка година има целеви капиталови су-

ми за ремонт на общински пътища. ОбС реши да се използват за пътя по Крива 
река, но нямаме информация, какво е изпълнено. 

Р. Скендерова – председател на КЕУР: Интересува ни къде са вло-
жени парите, в кои общински пътища са вложени парите? 

Ст. Гарчев – Зам.-кмет: Това, което искате е отчет за годишния от-
чет, това е отчет за полугодието, никой не е казал, че тези пари трябва да 
се изразходени за шестмесечието. 

Р. Скендерова – председател на КЕУР: Да разбираме ли, че парите 
са изразходвани през второто шестмесечие. 

Ст. Гарчев – Зам.-кмет: Знаете, че винаги бюджета е кух и накрая 
си проличава, какво е направено. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Ние трябва да имаме информация, какво е 
изразходвано, дали е изразходвано, какво е направено и т.н. Г-н Бучков продължа-
вате ли да настоявате да го гласуваме? 

Ст. Бучков – съветник: Да. 
Ис. Вълов – съветник: Искам да поясня нещо – аз ще гласувам про-

тив и то защото отчета на бюджета е направен неразбираем за нас. Както 
Вие го казахте миналата година на обучение казаха – трябва да се казва 
точно и ясно: Ние сме в правото си да го искаме разбито, възможно най-
подробно и в достъпен вид за нас, а те са длъжни да го направят. Това е 
отчет, който е неразбираем за нас. Искам да се обърна към другите коле-
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ги – няма смисъл да го направим на тъгъдък просто, за да угодим на ня-
кой да се приеме отчета. Трябва да сме сигурни, какво гласуваме. За теб 
Станимире, става дума. Абсолютно съм сигурен, че ти незнаеш, за какво 
става дума тук. 

Ст. Бучков – съветник: Знам! На мен не е нужно да ми се обяснява с 
картинки, за да разбера елементарни неща.  

Ис. Вълов – съветник: Значи си финансист и знаеш. Това е моето 
мнение. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Тъй като не прочетохме обяснителната 
записка само ще кажа, че общо взето става въпрос за едно много сериозно не из-
пълнение на бюджета към полугодието. Има отделни пера, по които има преиз-
пълнение на бюджета и отделни пера, по които има много неизпълнение по проек-
та на бюджета и има много сериозен проблем при изпълнението на бюджета на 
ОП „Копривщица” и ДМ. На една комисия преди около две седмици за пръв беше 
предоставена информация за дейността на ОП към края на деветмесечието. 

Р. Азманова – гражданин: Г-н Виларов, как може да работите вече 11 месе-
ца, без да сте гласували Бюджетът на общината? Какво искате отчет да правите 
след като Вие незнаете, какво притежавате, какво имате да харчите, отговорете ми 
коя е причината Вие да нямате още гласуван бюджет? 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Благодаря за въпроса, не знам от къде 
имате информация, че не сме гласували бюджет … 

Р. Азманова – гражданин: Ето чух го сега… 
Б. Виларов – Председател на ОбС: С Решение № 240 от месец април ОбС е 

приел Бюджет на община Копривщица, който Кметът на общината е обжалвал 
пред съда. Води се дело, което е отложено за 08.01.2014 г. От общината админист-
рация е поискана експертиза. Всъщност за последните 10-15 години за втори път 
общината е със „служебен бюджет”. И двата  пъти е при г-н Кесяков. 

Ис. Вълов – съветник: Искам нещо още да питам. До юни ОП има 
250 000,00 лв. приход. След идването на инж. С. Андрейнски, за три ме-
сеца приходите стават 483 000,00 лв. като той работеше разни оборки. 
Искаме да ни изяснят, за да знаем за какво става дума, не да има разни 
плакати из града, че искаме да закрием предприятието – ние искаме да 
оздравим предприятието и да излезе на пазара едно здраво предприятие 
и да носи приходи на общината.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: На комисията г-жа Брайкова каза, че об-
щината има големи задължения – ако иска да ги каже. 

М. Брайкова – ДДФСД: Казах, че има ОП и вземания и задължения, а общи-
ната има старите задължения, които са от години и които са съвсем ясни. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Тук не се ли включват задълженията на 
дирекция на музеите? 
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М. Брайкова – ДДФСД: Нямат. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: … във връзка със сагата на Ослекова къ-

ща? 
М. Брайкова – ДДФСД: Нямам информация. Информацията, която аз имам 

от второстепенните разпоредители е само за ОП, ако искате ще Ви ги кажем. 
В. Новакова – ВрИД ОП: Задължения има предприятието към 

ДИП „Богдан” в размер на 70 977,01 лв., вземания имаме от мандра „Дя-
до Либен”, която всички знаем, че е закрита в размер на 10 040,40 лв., на 
фирма ДИП „Богдан” в размер на 102 999,22 лв. и на фирма „Мастер-
фикс” в размер на 619,73 лв. Това е към момента. 

М. Брайкова – ДДФСД: Понеже уточняваме приходите на ОП към края на 
ноември вече са 609 000,00 лв. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Дирекция на музеите има ли задължения 
или няма? 

Ис. Шипева – съветник: Вие сте главен свидетел по делото трябва да знаете. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Доколкото знам има изпълнителен лист. 
Ис. Шипева – съветник: Доколкото знаете, знаете – до момента няма задъл-

жения. 
Поради не постъпили други предложения Б. Виларов –председател на ОбС 

подложи докладната на КЕУР на поименно гласуване.  
„За” – 4 
„Против” – 6 
„Въздържал се” – 1 
Предложението не се приема. 
Отчета на бюджета се отложи да се гледа на следващо заседание. 
 
По т. 3 от Дневния ред: Отпускане на дъбов материал за направа 

на парапети по ул. Г. Бенковски. 
Б. Виларов – Председател на ОбС представи докладната на комисията. 
В. Новакова – ВрИД Директор ОП: Извинявам се има техническа 

грешка – кубиците трябва да са плътни. 
Г. Герданов – съветник: Като председател на КСПЗООКНВМСТ 

съм запознат с докладната, затова предлагам да приемем предложение-
то. Аз лично ще гласувам „за”. Знаете, че има стръмни улици. На мен 
лично са ми се оплаквали, става въпрос нашите родители да могат да се 
предвижват по-сигурно по стръмните улици.  

Р. Скендерова – председател на КЕУР: Всички ние сме съгласни, 
тук става въпрос обаче за следното: Чухме сега, че става въпрос за плът-
ни не за пространствени м3 /това е първото/; когато се прави предложе-
ние би трябвало да е подплатено много точно с изчисления. Тези плътни 
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15 куб.м. колко линейни метра биха покрили? Когато е правено предло-
жението има вариант да се каже, че този материал е недостатъчен или е 
повече, и за колко улици ще стигне? Тук всички знаем, че зимата при 
нас е трудна и особено в тези райони предвижването не е лесно и никой 
няма против това нещо да се случи. Тук е въпросът да не подхвърляме 
такива докладни, без да са подплатени с изчисленията точно за улиците. 

Р. Йовков – гражданин: Поискайте проект на това нещо, да се ус-
тойности и кой ще го изпълни. Да има прозрачност. 

Р. Скендерова – председател на КЕУР: Предлагам да се поправи да 
не е за тази улица само, а за целия град. 

Г. Герданов – съветник: Да отпадне ул. „Георги Бенковски” от док-
ладната. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Предлагам предложението да е т. 1 и да 
се добави т. 2 - Да се представи в ОбС КСС за поставените парапети. 

Поради не постъпили други предложения г-н Б. Виларов постави докладната 
на гласуване с направените предложения за промени. 

„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение № 317 
Мотиви: Внесено предложение от Кмета на община Копривщица. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА+, Общински Съвет Коприв-

щица реши: 
I. Дава съгласие ОП „Копривщица” да предостави безвъзмездно, на 

община Копривщица, 15,00 плътни м3 дъбова средна строителна дървесина. 
II. Да се представи в ОбС КСС за поставените парапети. 
 
По т. 4 от Дневния ред - Обсъждане на информация относно 

ползването на дървесина в ОГТ. 
Р. Скендерова – председател на КЕУР представи докладната на 

комисията. Предложи да се запознаят гостите с протокола от проверката. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: През лятото на тази година на една коми-

сия, г-н Андрейнски постави въпросът, че ОП няма какво да работи. Аз си напра-
вих труда да проверя за какво става дума. До този момент ОбС е приел ГП от ОГТ  
- 23 274 куб.м. при средно годишно план по ЛП 11000/12000, куб.м. Количеството 
е допълнено с четири решения, включително и с паднала  дървесина и общото ко-
личество става  33 669 куб.м стояща дървесина. Г-н Андрейнски каза, че дървеси-
на няма, става дума за кражба на дървесина в сериозни размери. Поради тази при-



 
 

- 9 - 
 

чина ние поискахме РДГ да направи проверка. Първоначално отказаха и ни изпра-
тиха само протоколи от комплексни проверки, които са правени през последните 
две години. След настояхме пред ИА „Гори” се направи проверка, внесе се един 
протокол, който ние сме разглеждали. По-късно е внесе още един протокол, т.к. 
доколкото разбрах има допуснати технически грешки. Вторият протокол се разг-
леда на последната комисия. 

Б. Виларов – прочете протокола от проверката, както и констативните про-
токоли, като обобщение отбеляза, че става дума за констатирани нарушения за 
около 2000 куб.м за последните две години, когато работи ОП. 

Р. Скендерова – председател на КЕУР: Нека да кажат представите-
ли на ОП и за споразумението с община Челопеч. 

Г. Герданов – съветник: Само да вмъкна един въпрос – Кой предс-
тавлява предприятието като директор? Ние живеем в неизвестност по то-
зи въпрос. 

В. Новакова – ВрИД Директор ОП: Вашия въпрос принципно е ри-
торичен. Вие знаете много добре, че в момента аз изпълнявам длъжност-
та Директор – до назначаване на такъв. Във връзка с дървата за огрев с 
община Челопеч. Има споразумение, което по искане на г-н Виларов ние 
сме Ви го представили и не мисля, че не сте запознати. С което ние пре-
доставяхме дърва за огрев на жители на община Челопеч на цената на 
жители на гр. Копривщица. След като се прекрати споразумението, ние 
прекратихме и превоза на дърва. В момента община Челопеч отново ка-
ра дърва за жителите си, но ги закупува от фирма „Марифат”, която при 
нас е спечелила процедура за добив на корен и има право да продава на 
който си поиска. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Само искам да уточня за гостите, че спо-
ред ЗМСМА, такова споразумение за да влезе в сила трябва да се приеме от ОбС. 
ОбС Копривщица не е приемал такова решение и не му е било предлагано да при-
еме. Т.е. това Споразумение е незаконно. За съжаление общината не упражнява 
достатъчно контрол по предоставянето на дървата. Само искам да добавя една ин-
формация, защото казахте, че ще се назначава нов директор, ние имахме решение 
относно това как се назначава той. Кмета беше завел дело срещу него, това дело е 
загубено от кмета. Решението е влязло в сила и трябва да се има предвид когато се 
назначава директор, защото трябва да стане в съответствие с влязлото в сила ре-
шение. 

Инж. С. Андрейнски – гражданин: Смятам, че това което съм казал 
е истина и съм тук да го потвърдя. Това се потвърждава и от протоколите 
на РДГ. В това предприятие е имало огромни нарушения и аз с чиста съ-
вест съм си изпълнил моето задължение като казах, че има такива на-
рушения. Направи се протокола, аз бях изгонен, значи аз съм пречил на 
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някой с изнесената информация и предизвиканата проверка. Нека да 
станат да кажат – Зам-кметът - г-н Гарчев, г-н П. Вълов – съветник на 
Кмета, защо те тръгнаха срещу мен, затова защото открих тези нереднос-
ти ли? Мога да засегна и някои общински съветници, защото има много 
лобисти. Идвали са при мени лобисти да играят за фирми. Аз има още 
много да казвам, но ще го кажа където трябва. Прочетох някакви из-
мишльотини на вратата на общината. Отсечена е гората преди 8-10 го-
дини. Най-хубавата гора на Копривщица е отсечена миналата година и 
тази година. Всичките семенни бази… 

П. Вълов – консултант на кмета: Глупости! Глупости! 
С. Андрейнски – гражданин: Аз казах и когато си тръгвах – да не 

Ви гризе съвестта  - вземете решение каквото трябва. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Може ли да ни кажете, в какво състояние 

заварихте предприятието и в какво го оставихте? Вярно ли е, че г-н Ал. Кесяков, 
кмет на Община Челопеч и син на кмета на Копривщица Ви е принудил да напус-
нете?  

Инж. С. Андрейнски – гражданин: Вярно е – той ме принуди, не 
знам в качеството на какъв го направи. Заварих батак, смятах, че изчис-
тих всичко и преведох в предприятието в ред.  

Инж. Ц. Гърбев –, обясни, че от предоставеното Сведение е видно, 
че най-много сеч е от възобновителни сечи. Също така сподели, че не му 
е предоставената достатъчно информация от ОП и обърна внимание на 
препоръките в протокола. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Инж. Гърбев, миналата и тази година се-
менни бази сечени ли са? 

Инж. Ц. Гърбев – инспектор при РДГ: Спор няма сечени са. 
В. Новакова – ВрИД Директор ОП: Само през тези две години ли са 

сечени?  
Ц. Гърбев – гражданин: Да. 
Инж. Ст. Гарчев – Зам.-кмет: Икономическите показатели са пос-

тигнати, не могат да се отрече, колкото до това, защо е освободен инж. С. 
Андрейнски  - той знае защо е освободен, ако аз бях Кмет щях и да го ос-
вободя и да го ошамаря, та ако ще и после да ме осъди. Тука да се казва, 
че е освободен заради проверките …, той много добре го знае. За сведе-
нието на г-н Гърбев, онзи ден се гледат някакви протоколи, днес в два 
без пет се внасят нови – няма изх. № от РДГ, няма … господи помилуй, 
ако искате аз мога да Ви напиша два такива. До сега проверка имаше от 
РДГ, поискана от общинския съвет, дойдоха от РДГ двама човека предс-
тавиха се, със заповед да се сложи човек от общината, написах заповед, 
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получихме протокол, на протокола пише – получил инж.Ст. Гарчев, 
всички останали протоколи никой не ни ги е представител. Както и това 
нещо преди малко, искате да се правят парапети, в два без пет Ви внасят 
това и го разглеждате без никой нищо да каже. Колко е истина1 колко не 
е, аз не казвам, че не е истина, но хайде да се уважаваме малко. Това си 
е жива манипулация… 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Ние не го разглеждаме… 
Инж. Ст. Гарчев – Зам.-кмет: Как да не го разглеждате – половин 

час го разглеждате…. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Не може… 
Инж. Ст. Гарчев – Зам.-кмет: Не ме прекъсвай бе приятелю, нито си 

ми на годините, нито си ми на образованието, нито си направил това, ко-
ето аз съм направил в тоя живот. Ясно ли ти е? 

Б. Виларов – Председател на ОбС: За втори път ще Ви обърна внимание… 
Инж. Ст. Гарчев – Зам.-кмет: За какво ще ми обърнеш внимание? 

Не ме прекъсвай… 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Дръжте се възпитано на сесии на ОбС… 
Инж. Ст. Гарчев – Зам.-кмет: Защо ме прекъсваш, какво си въобра-

зяваш, че си господ ли? Не си! Ти ще ми кажеш, Вие манипулирате тук 
всички, предния път решихте да се дава на прокурор, ми дайте ги на 
прокурор и толкоз, като излезе решението и ще си каже кой крал, какво 
манипулирате обществеността. Нямам нищо против ако и аз съм крал и 
мен да ме хванат. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Във връзка с това, което казахте за инж. 
С. Андрейнски, за мен беше интересно да науча, че той е освободен по настояване 
на „кмета” Ал. Кесяков. Госпожа Скендерова моля… 

Ис. Шипева – съветник: Спазвайте реда, десет минути си вдигам ръката Вие 
не ме отразявате.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Не съм Ви видял. 
Ис. Шипева – съветник: Не мерси няма да взема думата – давайте си я на 

който искате. 
Р. Скендерова – председател на КЕУР: Ние не сме малки деца тук 

да се обиждаме.  
Ис. Шипева – съветник: Човек не може да се изкаже това, което мисли, за-

щото Вие така решавате. 
Р. Скендерова – председател на КЕУР: Ще вземете ли думата гос-

пожо? 
Ис. Шипева – съветник: Не, давам Ви я на Вас. 
Р. Скендерова – председател на КЕУР: Благодаря! Г-н Андрейнски 

ако сте успяхте да се запознаете, да ни кажете колко и в кои отдели има 
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залесяване? 
Инж. С. Андрейнски – гражданин: Мисля, че не е залесявано през 

последните две години. 
Р. Скендерова – председател на КЕУР: Това за, което взех думата 

обаче г-н Гарчев – е това което казахте - защо обсъждате пред обществе-
ността дайте ги на прокурор и ще видим какво ще се случи. Аз съм коп-
ривщенка и всички в тази зала, защо казвам това г-жо Шипева, защото 
нещата трябва да се представят пред обществеността, такива каквито са. 
С чест и гордост мога да заявя това, че винаги ще се боря за истината. Аз 
съм човек, който не обича публичност, не обича изяви и това ми личи и 
въпреки това ще питам - Кой написа това? (показва плакат, който е раз-
пространен в града). 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Аз го написах! 
Р. Скендерова – председател на КЕУР: Уважаеми съграждани мно-

го малко сте такива, които не сте служители на ОА и такива които сте 
заинтересовани. Аз често взимах думата, но то е за компенсация на това, 
че рядко се виждаме. Понеже го видях за първи път (плаката) – отидох и 
го откачих от дървената ограда и се запознах в движение с него. Говорим 
за истина! Когато някой пише нещо и то за обществеността, отдолу е ред-
но да се пише, от кого е написано и затова зададох този въпрос – Кой? 
Какво пише тук: В четвъртък ще се опитат да закрият ОП!? В дневния 
ред никъде не видях точка за закриване на ОП, така, че това е отново 
една манипулация на обществото. 

Г. Герданов – съветник: Питай де, кой го е написал. 
Р. Скендерова – председател на КЕУР: Нали го получихме отговора 

г-н Герданов. 
Г. Герданов – съветник: Да каже защо го е написал. 
Р. Скендерова – председател на КЕУР: мен не ме интересува защо, 

аз затова попитах - кой. На отговора на нашия съгражданин – какъвто 
народа, такъв и кмета. Така, че докато ние всички не се събудим и дока-
то вярваме на такива анонимни писания, управлението ще бъде такова и 
ще е олицетворение на нашия народ в Копривщица. Много Ви моля, ко-
гато пишете нещо, нека то да отговаря на истината. Ако греша се изви-
нявам и времето до края на сесията, ще покаже дали това ще се случи и 
дали ще бъдат направени тези опити. 

Ис. Шипева – съветник: Четейки сведението, което преди малко го полу-
чихме на инж. Ц. Гърбев има нарушения над 150 куб.м и над 88 бр. дървета. Има 
десет нарушения по времето на предходния директор, следва смяна на директора, 
който е  избран от Кмета, той идва с мисията и да спаси предприятието и да каже, 
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какво става с него. Моят въпрос е към г-н Андрейнски и моят въпрос е в момента 
в който Вие дойдохте, започнахте с хъс работа и на сесията ни казахте, че има на-
рушения. Вие някъде внесохте ли писмено до Кмета обобщено вашето становище, 
за това което е станало или дори и на прокурор или на полиция в който е това, ко-
ето ни го казвате. Господин Гърбев всички тези неща има ли ги при Кмета и в ОА, 
защото ние днес ги виждаме, до друг изпратени ли са, или само до нас са изпрате-
ни? Защо днеска, като първото нарушение е през 2011? Аз мисля, че колегите се 
обединиха да се дадат документите на прокуратурата, от там нататък връзката ОП, 
ОА и контрол някъде се къса. Мисля, че ако бяхте написали с копие където трябва, 
щеше да има резултат, а не сега ние послеслов да научаваме за тези неща. 

Инж. С. Андрейнски – гражданин: Аз смятам, че като Ви запознах е 
достатъчно, не съм аз човека, който да предизвика проверка. Вие без 
значение ли сте в този град? Какво, нарушение има ли? Има, Вие май ме обви-
нявате, че съм предизвикал проверката. Аз информирах Вас, не съм бездействал. 

Ис. Шипева – съветник: Не, не ме разбрахте. 
Г. Герданов – съветник: Ще помоля г-н секретаря да обясни - кои 

искат да закрият ОП? Аз се изправям пред всички и Ви казвам най-
отговорно – представлявам най-голямата група в града, в тази един чо-
век, който не иска да се създават работни места. Както виждате г-н Йов-
ков от групата ми и всички, които представляват групата ни искат да се 
създават работни места. Никога под никаква форма не е ставало дума да 
Ви закриваме. Така, че ако сте визирал друга група си носете отговор-
ност, но безобразията трябва да се спрат. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Това е така, но в никакъв случай не може 
да продължава да се работи така и да продължават тези безобразия. 

Л. Цеков – съветник: Предлагам т. 2 към проекта за решение – до 20.12.2013 
ОП да предостави писмено във вид на справки състоянието на ОП и Стратегия за 
по нататъшната работа. Контролът през светлата и тъмната част на деня е никакъв.  
ОП има много повече ресурс – да извършва тези проверки. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Колеги нека всеки си изрази мнението. 
На няколко пъти съм предлагал да се създаде Времена комисия за проверка на 
дейността на ОП и това, което се случва в ОГТ, което не приехте. Криеше се какво 
се случва. Отказваше се да се предостави информация. Сега се оказва, че има се-
риозни нарушения. 

Ис. Вълов – съветник: Още преди г-н Андрейнски, се опитах да 
привлека общественото мнение с разни снимки. Не се взе под внимание, 
но както и тук се каза безобразията са големи, кражби до полуда. Както 
беше казано, че са останали най-неатрактивните места, аз казвам, че са 
останали най-атрактивните.  

Р. Скендерова – председател на КЕУР: Лично съм засегната. Взех 
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отношение не като представител на група, а като представител на самия 
ОбС, защото считам, че има място, където трябва да отстояваме мястото 
си в групата и място, където представляваме този град като общински 
съветници. Ако колегите не са на същото мнение това значи, че посоката 
е друга. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Господин Козлеков, Вие стояхте зад кан-
дидатурата на бившия директор инж. Тони Малинов – няма ли да кажете нещо? 

Г. Козлеков – съветник: Аз стоях зад кандидатурата му за кмет, не като ди-
ректор. Кой го назначи за директор, не знам.  

Ст. Бучков – съветник: Комисията е излязла с проект за решение – това ще 
подкрепя. Тогава това го разисквахме и затова не съм толкова активен. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Ние каквото имахме го казахме на комисия. 
При предизборните срещи аз отстоявах  да има това предприятие и го подкрепих, 
макар, че сега съм с резерви към него. Ще попитам г-н Гърбев тези кубици – има 
ли или ги няма? 

Инж. Ц. Гърбева – Инспектор при РДГ: Няма ги. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Ако някой ми вкара мен в двора камион с ус-

ловието, че ще ми плаща наем, а след един месец установя, че ми няма и покъщ-
нината,  някой ще заплати за това. Същото е и с ОП – кой трябва да ги плати, ня-
кога имаше МОЛ във всяко предприятие и накрая на годината се правеше ревизия 
и плащаше. Ако на ОП е такава организация, че групово отговарят – ще ги платят 
– аз така го разбирам. Ако се краде да се види кой краде – ако те са видели-
отговорността е обща, а не когато е обща отговорност  - няма отговорност. Още в 
началото инж. Андрейнски каза, че не се води. 

Ст. Драгийски – съветник: Подкрепям казаното от г-н Вълов – първата ко-
мисия резултати са дадени от тук нататък компетентните органи да си кажат дума-
та. 

П. Тороманова – съветник: Няма нужда да се обявяваме дали съм 
копривщенка или не, хайде сега да видим, събрали сме хайде да помог-
нем на това ОП. Крал, крал да си понесе отговорността. Тези тук, които 
са каква вина имат?! Говорим помежду си, че ще се закрие предприятие-
то, подписка вървяла, така го говорят. Аз не съм го писала, не знам, но 
идват хора при мен и ме питат защо, ще го закриват. Тук пише (в доклад 
на кмета до ОбС), че най-вероятно работниците ще трябва да излегнат в 
неплатен отпуск. Това касае всички тук. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Не знам как няма да получат заплати като 
сме гласували три пъти повече дървесина за сеч. 

П. Тороманова – съветник: Казват им, че 30 % на местни фирми, 30 
% за външни фирми и 40 % ще сече ОП, аз знам, че може до 30% - може и 
2%, какво значи това? Защо се злоупотребява, че ще се закрива предпри-
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ятието? 
Р. Скендерова – председател на КЕУР: Заседанието заприлича на 

„хората говорят”, предлагам материалите да се разпространяват. 
М. Тороманова – технически секретар на ОбС: Всички материали, 

когато се раздадат на съветниците се качват и на сайта на община Коп-
ривщица. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Всеки може де се запознае с материалите 
от сесията. 

П. Тороманова – съветник: На предната сесия Вие казахте, че пред-
приятието е губещо и е по-добре да остане звено. Поне така мисля, а все 
още е добре. 

Ф. Кривиралчев – гражданин: Не случайно има толкова хора тук. 
Копривщица има едно богатство – гората. Имах възможност да обиколя 
света, но това тук, го няма. Благодарение на копривщенци, които са за-
лесявали. Всяка пролет съм залесявал, като ученик товарех камионите, 
като завърших гимназия една година съм работил в гората. За да дойдем 
толкова хора е защото това е единственото останало богатство на Коп-
ривщица, макар, че казва жената е кой го е написал, благодарение на 
това нещо хората сме тук и ни интересува, какво ще стане. Тук чувам за 
разни фирми, Копривщица има една фирма – ОП и само тя трябва да се 
занимава и със сеч, и с добив, и с продажба. Това ни остана в Копривщи-
ца. 

Ив. Лесков – гражданин: Не съм искал думата, но мога да споделя 
за първите крачки на ОП. Преди да съм завършил, искам да приканя 
всеки един от Вас като се прибере в къщи да отвори сайта на общината и 
да прочете последния протокол от заседание на ОбС, така, че това, което 
е написано има нещо и за съжаление аз го прочетох в протокола на ОбС. 
Там в изказвания на общински съветници се прокрадва идеята да се 
закрие ОП, без никакъв мотив. Какво значи ОП да е на загуба, за това си 
има процедури, които са предвидени в ЗОБ и ЗОС. ОП може да е на сче-
товодна загуба, но това не води до промяна бюджета на полугодието. Ко-
гато създавахме ОП, всъщност изпълнявахме едно от предизборните 
обещание, копривщенската икономика в ръцете на копривщенци. ОП не 
беше създадено във вида, в който го дискутирахме и то започна със зве-
ното, което беше най-подготвено, а именно звеното отговарящо за общин-
ската гора. Имаше два варианта да вземем кредит и да оборудваме ОП 
или да взимаме машините под наем от фирми. Когато започнахме, всеки 
понеделник и петък след обяд ние правехме оперативки. Тогава поста-
вих въпросът да се поставят разходни норми на всяка машина, фонд ра-
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ботна заплата, разходни норми, за да може да се изчисли, колко е себес-
тойността за добив на един кубик и да се изчисли, на колко да се продава 
един кубик. За първата година бюджетът на ОП беше изпълнен на 90%. 
Първата година ОП имаше за цел да види къде се правят пропуски, къде 
успяваме, за да може дървесината изцяло да се добива от ОП и съответно 
да се продава от него. Действително закона позволява до една трета да се 
предоставя на фирми регистрирани на територията на общината, което 
не е лошо, не казваме, че ОП е единственото. Постигнатият резултат за 
мен беше удовлетворителен. В тази зала присъстват не малко предприе-
мачи и знаете, че когато една фирма започва да губи последното е тя да 
се закрие. Приветствам призива да се направи оздравителен план. Това 
което е констатирано е тревожно и това означава липса на контрол и то-
ва трябва да се санкционира.  

В. Новакова – ВрИД Директор ОП: През цялото време тук говорим 
ОП – липси, кражби в ОП. Имам един въпрос. Инж. Гърбев, Вие как ус-
тановихте, че дърветата, които сте премерили са отсечени по времето на 
ОП? На предходна комисия се каза от Св. Петров, че след повече от шест 
месеца, не може да се каже кога е отсечено дървото. 

Инж. Ц. Гърбев – Инспектор при РДГ: Много ясно. Съпоставяне по 
карнет описи  - това са официални документи. Заложената дървесина по 
тези документи съпоставена с извозните билети, намерената на склад 
дървесина и неотсечената маркирана дървесина и излиза. 

В. Новакова – ВрИД Директор ОП: Моя въпрос беше точен, ясен и 
категоричен – как определихте, че пъна е отсечен от ОП, а не е отсечен в 
предишен период. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Който иска да е разбрал е разбрал, г-жа 
Новакова не е разбрала. Госпожо Новакова моля довършете. 

В. Новакова – ВрИД Директор ОП: Искам да не се насажда мнение 
и вина на нас служителите на ОП, че ние окрадохме гората. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Госпожо Новакова нали по документите е 
точно и ясно какво на кого се води. 

В. Новакова – ВрИД Директор ОП: Вижте какво – това е оконча-
телна фаза, не се влиза в този отдел за първи път, ако ние сме влезли за 
първи път и всички отсечени пъни са от нас – тогава съм съгласна,  но 
моля Ви се недейте да манипулирате и тук присъстващите и …. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Никой с нищо не манипулира.  
Р. Йовков – гражданин: Когато отидеш в нивата и видиш, че преди теб са та 

извадили картофи, ти започваш да вадиш или първо почваш да питаш кой е вадил 
преди тебе? 
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В. Новакова – ВрИД Директор ОП: Там е влизано в сечището и 
преди това. 

Р. Йовков – гражданин: Ама не ми отговори – почваш ли да вадиш. 
Когато влизаш в сечището то трябва да е освидетелствано.  

В. Новакова – ВрИД Директор ОП: По повод на това има ли какво 
да работим, г-н Андрейнски Ви каза, че няма гора. От къде тръгна тази 
проверка? Това, че Вие цитирате 30 000 куб.м не означава, че ги има. 
Защо искате само Вашите изводи да са верни? Приемете истината, защо-
то не хората приемат решения. Гората не се сече, от както е предприяти-
ето и престанете да обиждате предприятието. 

Р. Йовков – гражданин: Ще започна малко от зад на пред. Когато 
влезеш в един горски обект да работиш, първата ти работа е да поглед-
неш дали няма нарушения и ако установиш, че ти липсва дървесината 
да сигнализираш компетентните органи и да кажеш – заповядайте на 
мен ми дадоха един обект, в който я няма дървесината. Ако ти си влязъл 
в един обект, в който я няма дървесината и си почнал да работиш, ви-
новния си ти.  

В. Новакова – ВрИД Директор ОП: За липсващите хора не е редно 
да говорим. 

Р. Йовков – гражданин: Няма липсващи, който е искал е можело да 
дойде. Няма да ме апострофираш, ще ме слушаш, така, че когато е нап-
равена проверката, тогава ти си бил в ползване на сечището, ако то е би-
ло освидетелствано, докато ти си в нивата и вадиш картоф и има кражба 
– правиш протокол. 

В. Новакова – ВрИД Директор ОП: да господин Йовков, това е кога-
то сте в годината, но не можеш да докажеш след шест месеца кога е отсе-
чено това дърво.  

Р. Йовков – гражданин: Ти смяташ, че в гората няма нарушения – 
така ли смяташ? 

В. Новакова – ВрИД Директор ОП: Не съм казала такова нещо. 
Има констатации, значи ако не е имало нарушения няма да има нару-
шения, но от всички тези констативни протоколи, колко от тях са влезли 
в сила – направете си труда и поне това кажете на хората. 

Р. Йовков – гражданин: Казвам веднага – докато по този начин 
мисли ОА и ОбС, ОП ще бъде закрито през закриване на Община Коп-
ривщица 

В. Новакова – ВрИД Директор ОП: По Ваше предложение ли? 
Р. Йовков – гражданин: Чуй ме добре – през закриване на община-

та. 
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В. Новакова – ВрИД Директор ОП: По Ваше предложение ли? 
Р. Йовков – гражданин:  По мое предложение – да. 
В. Новакова – ВрИД Директор ОП: Ето чухме и нека се запише в 

протокола. 
Р. Йовков – гражданин: Недей да пишеш в протокола – слушай… 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Госпожо Новакова някой на Вас дал ли 

Ви е думата? 
Р. Йовков – гражданин: Не ме прекъсвай повече, искам да кажа 

следното: поради това, че основно се спряга моето име – аз съм длъжен 
да отговоря. Тези момчета много се радвам, че са дошли под ръководст-
вото на техния ръководител и мой братовчед  - поздравявам те добре ра-
ботиш по стъпките на една друга наша приятелка – поздравявам те. Ис-
кам да освежа леко паметта на някои общински съветници, а на други да 
внеса яснота. В момента част от общинските съветници се намират в със-
тояние, когато целия град знае, че жена му е „добра жена”, само той не 
знае. Никой не иска да се изправи и да каже, има ли кражба или няма. 
Тук в касата на общината няма пари, гора няма и ние седим да каже 
компетентния орган, че тя държавата така приключи – да каже компе-
тентния орган. Много се радвам, че вече две години не работя с Вас, въп-
реки, че тръгнахме в някаква посока да направим нещо. Радвам се, че 
излязох от тази посока, за да се види реалния резултат. Ако на фирма 
ДИП „Богдан” и на фирма „РАДО” има десет съставени протокола по пъ-
тя ще има легнали хора, които ще крещят това да се спре. Фирма „Ма-
рифат” има десет протокола, с които са констатирани нарушения и Вие 
продължавате да му давате работа. Един лозунг, който говорите – няма 
да се дава дървесина от корен, защо в момента давате дървесина от ко-
рен. Аз съм местна фирма, аз не съм от Панагюрище ако не знаеш. 

В. Новакова – ВрИД Директор ОП: Тук пише, че фирмата е на Па-
вел Джоголанов. 

Р. Йовков – гражданин: Няма да ме прекъсвате госпожа Торомано-
ва. Да внеса малко яснота. Госпожо Тороманова, Вие сте от скоро в ОбС 
радвам се, че се интересувате от гората и Ви призовавам все по детайлно 
да се интересувате. Тия момчета където ги насъсквате… 

П. Тороманова – съветник: Не ги насъсквам… 
Р. Йовков – гражданин: Слушайте ме внимателно не ме прекъсвай-

те, тук една група искате да настроите населението – Радослав иска да 
Ви вземе работата. Аз карам два буса от Розино, а пролетта ще карам и 
трети бус – обирам от Карлово, Розино и т.н за да се случва едно нещо за 
това как да ядем хляб заедно и това нещо как се случва: Първо на мен не 
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ми е дадено правото по закон да работя. Искам да попитам г-н Криви-
ралчев, ако утре общинското предприятие реши да гледа крави, това оз-
начава ли, че Вие трябва да спрете да си пасете кравите в мерата на об-
щината?! При мен в момента това се случва. Казват – фирмата няма да 
работи, обаче може от Панагюрище да дойдат най-големите боклуци, от 
Етрополе – най-големите боклуци от къде се взеха – всичката тази сган, 
обаче нашите хора няма да работят. Моите работници, които работят 
какви са? Да не са по-долни от тях?  В момента мога посоча, тези които 
съм ги създал като работници – ето този който ме гледа - кранист – три 
години съм го хранил и отива готова конфекция. На кой ги дрънкате 
Вие, че аз съм тръгнал да гоня работниците и какви са тия проклама-
ции, като по изборите, изправихте се долу на Костницата като казах на 
Г. Козлеков, че те ако вардят гората с Т. Малинов все идно, че пускаме 
вълк при овцете – случи ли се? Случи се! Казах ли Ви, че ако не разде-
лите охраната от ползването ще стане авария – стана. Ето казвам Ви, 
спрете да настройвате хората, че тях ще ги повредите – мен няма да ме 
повредите. Аз имам сега предплатени 12 000 кубика – мога от Вас да не 
взема. Общината ще фалира – казвам го най-отговорно. По този начин 
на работа това ще стане. Ако гората не се експлоатира както трябва – 
няма как да се случи и тия тук глупости врели не кипели – компетентни 
органи – дрън – дрън – това е всичко дето се вика – пара на длан, друго 
на мегдан. Имаше ли предишния мандат обект, който да не е разплатен 
в края на годината…. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Господин Йовков, още в началото помо-
лих за по-кратки изказвания. 

Р. Йовков – гражданин: Не може да са по-кратки г-н Председател, 
тук това което се случва – големия проблем е, че не трябва да се насъск-
ват хората понеже загубата ще бъде при тях. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: За 2000 куб., които най-вероятно липсват. 
Имам само един въпрос към Вас – каква е средно претеглената цена за кубик дър-
весина? 

 Р. Йовков – гражданин: Специално за тази година Ви казвам най-
отговорно миналата година и тази се добива дървесина в безценни райо-
ни. Елитна дървесина. Средно претеглената цена е между 50-60 лв, сло-
жете я 60.00 лв. да не сгрешите и ако искате я сложете 1000 куб.м. С риск 
да стана банален преди г-н Цеков, Н. Каменаров се нае за друга фирма – 
Галиче се казва и се намериха 526 куб.м., даде се на прокуратурата. 
Предварително Ви казвам резултата от проверката – никой няма да бъде 
осъден. Ако ОбС даде на някой да се възползва от това, което има, той не 
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е виновен – вие сте му дали баница, кисело мляко… 
В. Новакова – ВрИД Директор ОП: Тъй като имаше обвинение, че 

господин Йовков не работи с нас за сведение към 30.09.2013 г. има доби-
ти от фирма ДИП „Богдан” 2218,28 куб.м, при извозена дървесина 
70318,06, което представлява 30% от нашия добив в общинските гори, 
ако това не е 30% от всичкият дърводобив за местна фирма, не знам кое 
е. Искам да поздравя колегите си, които не ги страх да застанат тук с 
лицето си и името си, и да покажат, че не ги е страх да изразят мнение. 
Никой не ги е организирал и не е дошъл под строй. 

Р. Йовков – гражданин: Подизпълнител за добив е едно, а за добив 
от корен, което ми се дължи по закон – колко кубика съм добил? 

В. Новакова – ВрИД Директор ОП: Вие имате право до 30 % - учас-
твали ли сте в процедура, местната фирма има 100 000.00 лв задълже-
ния към нас – каква процедура да проведем за нея? 

Ис. Вълов – съветник: То не е една местна фирма – те са три. 
В. Новакова – ВрИД Директор ОП: Спрямо закона може да участва 

само една местна фирма, а тя има 100000.00 лв. задължения към нас. 
Ц. Тороманова – гражданин: Искам да питам инж. Гърбев – колко 

акта е направил, колко камиона е конфискувал и за колко кубика? 
Инж. Ц. Гърбев – инспектор при РДГ: Има 12 акта. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Още в миналия мандат съм предлагал да 

се създаде ОП, затова и това беше залегнало в предизборната ни кампания. В на-
чалото на мандата със съдействието на г-жа Тороманова, рових в интернет и тър-
сихме информация за други такива предприятия. Активно се работеше за създава-
нето на това предприятие, включително и по Правилника на предприятието. Кога-
то създавахме предприятието предложение горската стража да е в звено инспекто-
рат , а не в ОП и да зависи от директора на същото. Това не се прие.  Не се даваха 
отговори по поставени питания от кмета и ОП. Не се прие предложението да се 
създаде временна комисия за проверка на ОП. Всичко това допринесе за това кое-
то днес се случва с ОП. Предлагам да приключим с дискусията и да преминем към 
гласуването, като да се добави и цялата информация за предоставяне дървата на 
община Челопеч, както и предложението на г-н Цеков. 

Поради не постъпили други предложения г-н Б. Виларов постави предложе-
нието на поименно гласуване. 

„за” – 11; 
„против” – 10; 
„въздържал се” – 0. 
Приложение № 2 към протокола – поименно гласуване на Решение №318 
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Прие се Решение № 318 
Мотиви: Внесени протоколи от проверка на ОП „Копривщица” и 

подписано Споразумение за пратньорство между Община Копривщица и 
Община Челопеч. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински Съвет Коприв-
щица реши: 

1. Председателя на ОбС в срок от десет дни да внесе в прокуратурата 
цялата преписка във връзка с направената проверка на гората от РДГ и пре-
доставяне на дърва на жители на община Челопеч на цена за жители на Коп-
ривщица. 

2. До 20.12.2013 г. да се предостави цялостна информация във вид на 
справка за дейността на ОП „Копривщица”, анализ на пропуснати ползи и 
оздравителен план. 

 
По т. 5 от Дневния ред - Промяна на плана за ползване за на 

дървесина от ОГТ за 2013 г. 
Ст. Бучков – секретар на КЕУР представи докладната на комисия-

та. 
Поради не постъпили други предложения г-н Б. Виларов постави предложе-

нието на гласуване. 
„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение № 319 
Мотиви: Внесена доклад от Кмета на община Копривщица. 
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии 
– държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни 
горски продукти, Общински Съвет Копривщица реши: 

 Общински съвет – Копривщица включва допълнително в Годишния 
план за ползване на стояща дървесина на корен за лична употреба от физи-
чески лица, в следните подотдели: 

- Подотдел 66 ж – 30 м3; 
- Подотдел 72 д – 10 м3; 
- Подотдел 72 е –  10 м3; 
- Подотдел 73 а – 30 м3; 
- Подотдел 80 з – 10 м3; 
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- Подотдел 80 л – 10 м3; 
- Подотдел 112 а – 30 м3; 
- Подотдел 112 д – 70 м3; 
- Подотдел 121 г – 70 м3; 
Всичко: 270 м3. 
 
Б. Виларов – Председател на Общинския съвет – Колеги комисията е пред-

ложила една докладна във връзка с т. 6 и т. 7 от Дневния ред, затова ако не възра-
зявате, предлагам да разглеждаме двете точки заедно. Поради липса на други 
предложения се пристъпи към разглеждане заедно на двете точки. 

 
По т. 6 от Дневния ред - Разглеждане проект за УСТАВ на 

МБАЛ – Пирдоп и т. 7 от Дневния ред Избиране на представители 
на Община Копривщица в ръководните органи в МБАЛ Пирдоп 

Поради постъпила информация от г-н Гарчев – Зам.-кмет, че г-жа 
Алдева – Председател на ОбС Пирдоп го е предупредила, че общински 
съветници не може да участва в надзорния съвет и невъзможност за 
свързване по телефона с г-жа Алдева, съветниците решиха тези точки да 
се разглеждат по-късно. 

 
По т. 8 от Дневния ред - Приемане решение за включване в 

Средногорски медодобивен клъстер. 
Г-н Герданов - председател на КСПЗООКНВМСТ, представи док-

ладната на комисията. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Предлагам да се добави като мотиви по-

каната от клъстера и доклада на Кмета. 
Поради не постъпили други предложения г-н Б. Виларов постави предложе-

нието на поименно гласуване. 
„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
Приложение № 3 към протокола – поименно гласуване на Решение № 320 
 
Прие се Решение № 320 
Мотиви: Внесен доклада от Кмета на община Копривщица. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински Съвет Коприв-

щица реши: 
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1. Общински съвет – Копривщица дава съгласие за членство на Общи-
на Копривщица в Сдружение „Средногорие Мед Индустриален Клъстер”.  

2. Общински съвет Копривщица дава съгласие Кметът на община Коп-
ривщица да предприеме всички необходими правни и фактически действия  
относно членството.  

 
По т. 9. от Дневния ред - Разглеждане писмо на МК относно включване 

на Копривщица в ЮНЕСКО. 
Б. Виларов – Председател на ОбС представи накратко как се е стигнало до 

това писмо. 
Г. Герданов – председател на КСПЗООКНВМСТ, представи док-

ладната на комисията.  
Ис. Шипева – съветник: Аз Ви предлагам следния проект за реше-

ние: ОбС дава положително становище да бъдат подготвени и внесени 
документите за кандидатстване в ЮНЕСКО, като средствата бъдат за-
ложени в бюджет 2014 г.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Да се добави в съответствие със ЗКН. 
Р. Скендерова – председател на КЕУР: Да разбираме ли, че първо 

се прави разхода, виждаме колко струва и след това се залага в Бюдже-
та? 

Ив. Лесков – гражданин: Като какво да влезе в списъка на 
ЮНЕСКО и имате ли представа колко струва. Мисля, че не може ОбС да 
вземе такова глупаво решение. Тази процедура зависи от много неща и е 
много дълга. 

Б. Виларов – Председател на ОбС – относно въпроса поставен от г-н 
Лесков. Общинският съвет е взел решение за стартиране на процедура 
за включване в Индикативната листа на България за обекти културни и 
природни обекти от световно значение на АИР „Копривщица”. Когато 
специалисти подготвят документацията, могат да предложат допълни-
телна конкретизация, с оглед на по-добрите шансове за успех на канди-
датурата на Копривщица. 

Г. Герданов – съветник: Господин Лесков не е запознат с това, че 
имаме писмо от министъра на културата – написал ни е, какво да пра-
вим и ние предприемаме първите стъпки. Безспорно няма нищо лесно на 
този свят. 

След продължилите разисквания поради непостъпили други пред-
ложения г-н Б. Виларов подложи предложението на гласуване. 

„за” – 11; 
„против” – 0; 
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„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение № 321 
Мотиви: Писмо от Министъра на Културата и внесена докладна на от 

КСПЗООКНВМСТ. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  Общински Съвет Коприв-

щица реши: 
1. Общински съвет – Копривщица дава положително становище за 

подготовка и изготвяне на необходимите документи, както и внасянето им за 
кандидатстване на община Копривщица в ЮНЕСКО, в съответствие със 
ЗКН. 

2. Средствата необходими за изготвянето на документите да се заложат 
средства в Бюджет 2014 г.  

 
По т. 10 Дневния ред - Разглеждане на писмо на НАПОС и при-

зив за съпричастност. 
Г. Герданов – председател КСПЗООКНВМСТ, представи докладна-

та на комисията, както и писмото на НАПОС. 
Б. Виларов – председател на ОбС: Предлагам да се допълни край с. 

Малая Перешчепина, Пултовска област, Р Украйна, за да е ясно. 
След продължилите разисквания поради непостъпили други пред-

ложения г-н Б. Виларов подложи предложението на гласуване. 
„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение № 322 
Мотиви: Внесено предложение от НАПОС. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински Съвет Коприв-

щица реши: 
Общински съвет – Копривщица дава съгласие да бъдат отпуснати 500 

лв. за изграждане на мемориален комплекс на мястото на гроба на Хан Куб-
рат, край с. Малая Перешчепина, Пултовска област, Р Украйна. 

 
По т. 11 от Дневния ред - Отчет на Общински съвет Копривщица. 
Б. Виларов – Председател на ОбС представи отчета, както и два проекта за 

решение: за възнагражденията на съветниците и Председателя на Общинския съ-
вет, както и за промяна на Решение № 181/27.03.2013 г. 
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Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Кои съветници 
са го подписали? 

Ис. Вълов – съветник: То си пише там. 
Ст. Бучков – съветник: Както Вие казахте за отчета на Бюджета на 

общината – не е ли малко късен този отчет?  
Б. Виларов – Председател на ОбС: По закон се внася два пъти годишно. 
Ст. Бучков – съветник: Защо в доклада Ви не е включено, че няма 

нито една сесия, както го гласувахме всеки последен четвъртък от месе-
ца, а всички са извънредни. Ние работим извънредно целия мандат. То-
ва не отчет на ОбС, а на председателя на ОбС и за формулирането на те-
зи две решения – кои съветници са се подписали – това председателски-
ят съвет ли го е решавал? 

Б. Виларов – Председател на ОбС: В отчета е казано, че е имало 9 сесии, от 
тях 8 са извънредни и една редовна. От извънредните сесии, 5 са били поради вър-
нати решения за общо 6 решения – три от Кмета и три от областния управител, а 
другите са били за спешни въпроси, които в последния момент са били внасяни от 
ОА. За съжаление, както е написано в отчета, миналата година след избирането 
ми, в началото имаше доста добра комуникация като с това беше натоварен зам.-
кмете Ив. Лесков, по нататък комуникацията се изгуби, имаше и един период с по-
добра комуникация, когато беше назначен зам.-кмет г-н Гарчев. След това, отново 
комуникацията се изгуби, обикновено когато се разбере, че има комисия или сесия 
администрацията внася материали в последния момент. Така не може да се работи. 

Ст. Бучков – съветник: Господин Виларов ние имахме точно гласу-
ване – комисия се прави всеки предпоследен четвъртък на месеца, а се-
сия всеки последен.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Целия минал мандат и началото на този 
мандат работата беше абсолютно стихийна, макар, че според мен комуникацията 
между ОА и ОбС беше по-добра, все се правеше сесия в различни дни, точно по-
ради тази причина аз съм вносител на проекта за решение, да се определи кога ще 
има заседание, но питам когато Ви се обадих кога да има комисия за дървата за 
хората, знаете, че е болен въпрос – в последния момент се внася трябва да се събе-
рем – Вие, г-н Кривиралчев, г-н Козлеков казахте не преди 17.30. Как да свикаме 
комисия? 

Ст. Бучков – съветник: Ако се знае предварително ще сме се орга-
низирали. Защо Вие ще се обаждате за комисията – има си председател 
на комисията? Вие казахте, че искате да вкарате ред, а самия Вие не го 
изпълнявате. Кога не съм идвал на комисия. Вие какъв сте та ще ми 
казвате кога да идвам? На мен ще ми се обади председателя на комисия-
та. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Да, аз говорих с нея тя каза, че не може… 
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Ст. Бучков – съветник: Ще ми се обади тя, за да ми каже и да се 
разберем. Ти какъв си та ще ми се обясняваш? 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Не смятам да ти се обяснявам… 
Ст. Бучков – съветник: Тогава защо се обясняваш… 
Б. Виларов – Председател на ОбС:  Няма за какво да ти се обяснявам. Г-жа 

Скендерова каза, че няма да може и аз това се обадих на секретаря на комисията, 
както е по правилник – т.е. на Вас, за да се обсъдим кога може да свикате комиси-
ята. 

Г. Герданов – съветник: Госпожо Брайкова, колко е възнаграждението на 
един съветник?  

М. Брайкова – ДДФСД: Около 200.00 лв. 
Г. Герданов – съветник: Държа да се прокламира това, защото в 

пространството се внушават цифри от рода на 500-600 лв. Другият ми 
въпрос – Вие взимате ли си заплатата? Всички съветници държат да си 
получават възнагражденията, защото една част от тях разчитат на тези 
пари, а друга част ги даряват на бедни семейства и църкви. 

Р. Скендерова – председател на КЕУР: Г-н Бучков с пълно право 
правите забележка. За да отсъствам това не е моя прищявка.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Не сте поставили този въпрос до сега? 
Ст. Бучков – съветник: Защо да го поставям? 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Тогава защо го поставихте сега? 
Ст. Бучков – съветник: Г-н Председател Вие го поставихте въпро-

сът. Защо нямате Зам.-председател? 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Защото не сте избрали г-н Бучков. 
Ст. Бучков – съветник: Никога не го е имало в дневния ред. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Не е вярно. На два пъти лично аз съм 

предложил, но не приехте да влезе в дневния ред. Направете предложете. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Ние не работим по програма. Това е по текущи 

заседание, не сме провели редовна сесия, защото нямаме план, по който да работи. 
На предни сесии не получихме информация за началото на учебната година. 
Програмата за работа на ОбС си я отлагахме цяла година. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Нито едно от нещата по предишната 
програма не е изпълнено. За пример ще Ви дам от миналия мандат дори и да е 
имало са спорадични случаите, когато ОА е трябвало да внесе нещо по програмата 
и те да не са внесени. По принцип сте прав, но няма как по план да провеждаме 
заседание по положение, че общинската администрация работи стихийно.  

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Направете изво-
да от това последното, което го казахте. Направете разлика за ОА от пре-
дишния мандат и сега и кажете защо тогава нямахте забележки, а сега 
имате… 
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Б. Виларов – Председател на ОбС: Защото тогава си изпълнявахте задълже-
нията. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Не е ли защото 
тогава председателя на ОбС работи по един начин, а сега не … 

П. Азманова – служител ОА: Защо все другите са криви, но не и 
вие… Защо преди имаше от ОА, а сега не – да Ви кажа ли защо – защото 
ги правите във време когато не е удобно, след 17,30 да виждате повечето 
от ОА, защото хората имат семейства. Господин Герданов бяхте ли пред-
седател на ОбС? Кога се правеха сесиите – от 14,00 г-н Виларов, г-жа 
Шипева в колко часа правихте сесиите в 14,00 часа… 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Не е вярно… 
П. Азманова – служител ОА: Хайде бе – не повече от пет за манда-

та.  
Л. Цеков – съветник: Относно възнагражденията на общинските 

съветници и на председателя, според мен се направи една огромна 
грешка и има опасност да остане тази година като нулева. Ние като об-
щински съветници бяхме задължени да приемем или отхвърлим док-
ладната на Кмета по закон, ние въобще не я разгледахме. Ние само я 
дискутирахме, ще видиш, че съда ще го приеме като аргумент и ние ще 
загубим делото. Въпреки, че аз съм гласувал „за”, но въпросът е, че нап-
равихме една огромна грешка, която сега ще ни струва една година. За-
кона си е закон – който и юрист да питате, ще ви го каже. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Миналата година, ОбС е взел няколко 
решения, които са влезли  в сила и не бяха заложени в бюджета. Какво ще реши 
съда … 

Л. Цеков – съветник:  ОА ще предостави, че не е разгледан бюджета и не 
е отхвърлен. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Господин Вила-
ров, Вие няколко пъти съобщихте как някой е загубил някакво дело, но 
знаете ли кой го загуби – общината си загуби собственото дело и ще пла-
ти за това 350,00 лв., знаете ли защо, защото изобщо не е имало дело – 
ние сме изпуснали сроковете за обжалване. Вие шестнайсет пъти повто-
рихте, че делото е загубено – нямаше дело… 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Недейте да лъжете.  Решение на първа 
инстанция… 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Аз ли лъжа? Ни-
кога няма да ме обвинявате в лъжа за нещо, което е написано… текста 
на определението е жалбата на Кмета е недопустима поради просрочие. 
Тя тази Ваша приказка, че аз съм лъжец и апаш. Ако аз съм лъжеца – 
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ще са излъгани, а ако съм апаша – гората вече нямаше да я има, а тя я 
има и ще я има… Още в предизборната кампания на г-н Виларов, той не 
е доволен от ОА и като Председател на ОбС му падна като Кмет да уп-
равлява ОА обаче не става. ЗМСМА все още не е променен.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Лично аз съм ви казал, че ОА в Коприв-
щица не си върши добре работата за сравнение например с община Антон, където 
през мандатите на г-н Гарчев като кмет ОА си вършеше работа добре.  

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Все пак някой 
ръководи работата на ОА и като го махнете от там тя ще започне да си 
върши добре работата.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Господин Карагьозов вие си мислите, че 
сте на пазара и си взимате думата когато искате, моля да спазваме правилника. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: От кога ви моля 
да спазвате правилника?! Вие не го спазвате та рекох и аз така. 

В. Новакова – ВрИД Директор ОП: Във връзка с протичащата се-
сия, както и с предишната комисия имам предложение – ако Вие искате 
сесиите да са открити, ние не трябва да сме пасивните слушатели, ако 
всеки път когато някой взима думата Вие го прекъсвате с мотива, че не е 
на пазара и т.н., че не сме компетентни то обявете Вашите сесии за зак-
рити, работете си спокойно не ни слушайте мнението и няма и да сме на 
пазара.  

Ст. Гарчев – Зам.-кмет: Минахте на заяждания, ако така се про-
дължава, ще се продължава да се работи все по-лошо. Самия факт, че 
предлагате да се намали заплата на Кмета е показателен. Нямам думи 
за тази работа, общината върви на зле и ще става още по зле. Нямало 
комуникация, няма да има като се заяждате. Копривщица има проблем 
и крайно време да се обедините. Едно ОП, което може да работи има ра-
бота и за него и за местните фирми – Вие си правите напук – продължа-
вайте. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Има ли случай между нас да не е имало 
комуникация?! 

Р. Йовков – гражданин: Най-големия проблем е, че винаги търсим проблема 
там където не е. Не може Кмета да не дава на ОбС една година заплата, а някой да 
се сърди, че се правят реверсивни действия. Докато няма воля някой да наведе 
глава и каже – всички да отстъпим – едни повече, едни по-малко няма да върви. 
Днес сме свидетели на поредната конфронтация. Ако искате следващия път да до-
карам 100 човека да покажем, че моите хора не работят – та да се изпобият и по-
между си. По тоя ред ще цъфнем та ще вържем.  Прав е господин Гарчев , че посо-
ката, в която вървим, точната дума е гибелна, тук проблема е, че няма диалог нито 
между работещите, нито между управляващите. Останали сме в буквалния смисъл 
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– една кривача народ  и продължаваме да се караме – не спираме да се доунищо-
жаваме. Аз съм съгласен Ст. Бучков да стане и да каже Б. Виларов не върши рабо-
та и да изберем един, но да знаем и да се работи. Ние занемарихме града заприли-
чал е на кочина. Няма реално нещо, което да е направено да не говорим, че изпус-
нахме най-големия проект. Аз съм най-вероятно една от причините за това, пак Ви 
казвам, кажете аз какво да направя, да не съм повод за дърлене. Това не е формула 
за работа, а за самоунищожението.  Хайде да направим една среща и кажте Радос-
лаве не прави това, това и това и да се разберем от различните… 

Б. Виларов – Председател на ОбС: По – кратко… 
Р. Йовков – гражданин: Виларов какво като сме по-кратки, като сме 

по-кратки, какво ще свършим? Добре, няма да се изкажа. Как ще вдиг-
нем ОП, ние трябва да работим, а как ще става като Вие идвате и казва-
те Радослав ще го изгоним, утре някой друг. Никой няма венчан за този 
пост. Всеки ако има мъжко достойнство може да направи компромис, ако 
искате някога – аз съм пръв и ще го направя.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Никога не съм бил привърженик на край-
ностите – сумата, която съм предложил е по средата.  

Ис. Шипева – съветник:  Вашата огромна и лична вражда си продължава от 
години, така, че продължавайте. По отношение написаното за Кмета  - дали някой 
е пияница, дали някой е развратник, дали някой е мошеник, това са квалификации, 
които трябва да се докажат. Имах чувството, че Вие тук ни третирате като някаква 
аудитория студенти, които трябва да наведат глави и да кажат сгрешихме. Да това, 
което съм сгрешила признавам така, така, навеждам глава правим някакво призна-
ние. Преди малко хората чакаха от нас да им помогнем да се заздрави някакво 
предприятие, което ние сме създали, сега обаче от себе си ме хваща срам, че на 
този човек с бели коси му потекоха сълзи дошъл да работи за Копривщица. Ние си 
показваме някаква същност от злоба, от еснафщина и т.н. Господин Виларов ще 
Ви покажа нещо в което Вие казвате, че в най-скоро време ще го забиете на Кмета 
с вазелин и още толкова гнусни неща, че ако аз ги извадя в тази зала – бедна Ви е 
фантазията. Да, да, да го запише – тоя път Вие ме предизвикате и ще Ви покажа 
това нещо как наричате никаквици администрацията, как същите ако излязат на 
шосето няма да могат да се продадат – толкова са некадърни. Ето това ще Ви го 
покажа и го притежавам и там ни наричате бандити, мошеници и всякакви.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Госпожо Шипева… 
Ис. Шипева – съветник: Не ме прекъсвай, защото тая вече ако този общинс-

ки съвет не си подаде ръка и не си направи оздравителен план, на вън хората ще 
ни заплюят. Аз съм първата, която поемам ангажимента да доведем Кмета на сре-
ща с ОбС, но думите пияници, алкохолици, заплати и пр. си ги изхвърлете. Това са 
Ваши думи… 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Нещо бъркате… 
Ис. Шипева – съветник: Въобще не бъркам, ама ако знаеш как не бъркам… 
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Б. Виларов – Председател на ОбС: Не се намираме във Вип Брадър за да ра-
зигравате такива самодейни спектакли, а що се отнася за СеРеСета и тайни записи 
… 

Ис. Шипева – съветник: Така ли? Имам качества на самодейка, които съм ги 
доказала, но имам и качества на доблестен човек. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Това са факти, а не нападки в отчета. 
Ис. Шипева – съветник: Аз съм общински съветник вече шест мандата – по 

назидателно слово, което ти дръпна тази вечер аз не съм слушала. Пак повтарям 
искам тая вечер тука да се каже ти, ти и Кмета сядате и решавате какво се прави. 
Или се тръгва в някакво единение и сведете глава както всички ние го правим. 

Р. Скендерова – председател на КЕУР: Отново показваме, колко 
мислим емоционално. По отношение на това, че ще доведете Кмета аз не 
смятам, че някой трябва да го води.  

Р. Йовков – гражданин: Госпожо Шипева – пак се стига до този из-
вод, че много хубаво си говорим тук, но като си свършиха изборите, не си 
спомням най-силно представената група да я поканите да се разберем да 
работим, а сега като се омацаха работите почваме да се обединяваме. Ис-
кам да попитам, толкова ли сме черни, та като приключат тия състеза-
ния не можем да седнем и кажем този да отговаря за това, този за онова, 
а ние бяхме набутани… 

Ис. Шипева – съветник: Аз си казах вече мнението, ако тая конфронтация 
продължава – резултата е ясен. 

Р. Йовков – гражданин: Защо се стигна за тук. Вие, какво бихте 
направили в тази посока? 

Ис. Шипева – съветник: Целия ОбС да седне с ОА, с ръководство и да се 
разбере ще се работи ли? 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Още миналата година проведох няколко 
срещи по моя инициатива с господин Кмета във връзка със съвместната ни работа, 
назначаването на технически сътрудник на ОбС според изискванията на закона, за 
бюджета и т.н. Първоначално се каза, добре, а после – това няма да стане. Не аз 
съм човекът, който разпространява слухове госпожо Шипева, че работата в града 
не вървяла, защото ОбС и лично председателят му правили сечено на Кмета. Ако 
ОбС не пречел кмета щял да направи така, че да потекат мед и масло. Търси се 
максимално възможния начин да се намери консенсус. Не аз разпространих и тази 
листовка, за която днес говорихме.  

Ис. Шипева – съветник: Правя предложение да не гласуваме тези докладни 
на г-н Виларов, а да дадем срок от една седмица на Кмета да ги изпълни и това да 
е първата подадена ръка. 

Р. Скендерова – председател на КЕУР: При положение, че втората 
бъде да отпадне предложението за смяна председателя на ОбС. 
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Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Аз се чудя защо 
изкарахте  колко часа комисия и десет часа сесия, само и само да внесете 
тези докладни на Виларов и да се отложи гласуването на оставката на 
Председателя.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Предлагам да гласуваме първата доклад-
на за възнагражденията, защото наближава края на годината. Формално оттеглям 
докладната за промяната на решението за заплатата на Кмета от днешната сесия. 
За да дам добър тон за разбирателство. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Мотивите за не-
заплащането, съгласно ЗОБ, когато няма приет бюджет не се изплаща 
възнаграждението на съветниците, делото е в ход. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Докладната е консултирана с адвокат и 
предлагам да я гласуваме.  

Б. Виларов – Председател на ОбС, предлагам да гласуваме докладната за 
възнагражденията. Предлагам гласуването да е поименно, за да е ясно, какво е по-
зицията на всеки съветник. 

След продължилите разисквания поради непостъпили други пред-
ложения г-н Б. Виларов подложи предложението на гласуване. 

„за” – 7; 
„против” – 2; 
„въздържал се” – 2. 
Приложение № 4 към протокола – поименно гласуване на Решение № 323. 
 
Прие се Решение № 323 
Мотиви: Отчет на председателя на ОбС Копривщица.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински Съвет Коприв-

щица реши: 
1. Кметът на общината в седемдневен срок от връчване на решението 

на ОбС да разплати полагащите се възнаграждения на съветниците съобраз-
но приетия бюджет по решение № 240/ 26.04.2013 г. част местни дейности, 
дейност 123 – „Общински съвети”, параграф 01-00 – Заплати за персонал, на-
ет по трудови договори и служебни взаимоотношения /възнаграждение на 
Председателя на ОбС/ и параграф  02-00 – Други възнаграждения и плащания 
за персонала /възнаграждения на общински съветници/. 

2. Да се изиска мотивирано обяснение за неизпълнение на взетото ре-
шение, относно неразплащането на дължимите се възнаграждения съобразно 
разпоредбите на  чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 26 и чл. 36 от ЗМСМА. 

3. Да се уведоми кметът на Община Копривщица, че е налице разпо-
редба по чл. 180 от АПК, поради което при неизпълнение на т. 1 и т. 2 ще бъ-
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дат предприети съдебни производства за неразплатените възнаграждения на 
председателя на ОбС и общинските съветници, заедно с всички неблагопри-
ятни последици от това. 

 
По т. 6 от Дневния ред - Разглеждане проект за УСТАВ на МБАЛ – 

Пирдоп и т. 7 от Дневния ред - Избиране на представители на Община Коп-
ривщица в ръководните органи в МБАЛ Пирдоп 

 
След направени консултации, кой може да е член на надзорния съ-

вет и направените отводи на д-р Ст. Косев, д-р К. Палавеев и М. Брайко-
ва по предложение на г-жа Шипева – съветник за член на надзорния съ-
вет се пристъпи към гласуване на предложението. 

Приложение № 5 към протокола – поименно гласуване на Решение № 324. 
 
„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение № 324 
Мотиви: В продължение на повече от година Асоциацията на средно-

горските общини и големите предприятия в региона обсъждат възможности-
те за оздравяване на „МБАЛ – Пирдоп” ЕООД. Във връзка с това Общински 
съвет Копривщица е приел Решение № 86/21.06.2012 г.  и Решение № 240/ 
26.04.2013 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9  във връзка с чл. чл. 59, 60 и 61 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Копривщица Реши: 

1. Избира за представител на Община Копривщица в общото събрание 
на акционерите – инж. Иван Петков Кесяков – кмета на Община Копривщи-
ца или упълномощено от него лице. 

2. Упълномощава кмета на Община Копривщица да подкрепи проект за 
устав на акционерното дружество с двустепенна структура на „МБАЛ Пир-
доп” АД на предстоящото Общо събрание на акционерите (Приложение І - 
УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП” АД).  

3. Възлага на кмета да закупи акции от „МБАЛ Пирдоп” АД съгласно 
решение на ОбС № 86/21.06.2012 г.  и Решение № 240/26.04.2013 г. 

4. Избира за представител на Община Копривщица в Надзорния съвет 
на „МБАЛ Пирдоп” АД г-н Радослав Любчов Йовков. 
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По т. 12. от Дневния ред - Искане оставка на Председателя на ОбС. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Има ли някакви мнения по предложение-

то, което направи г-жа Скендерова, в контекста на това, изказването на г-жа Ши-
пева. 

Ст. Бучков – съветник: Караме си по дневния ред. По ЗМСМА при 
разглеждане на тази точка трябва де се избере друг председател. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Формално сте прав. Моля за предложе-
ния. 

Ис. Вълов – съветник: Предлагам г-н Г. Герданов 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Моля, който е съгласен при разглеждане-

то на тази точка за оставка на председателя на Общинския съвет за водещ да бъде 
избран г-н Г. Герданов моля да гласува. 

„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение № 325 
МОТИВИ: Поради разглеждане предложение за предсрочно прекратя-

ване правомощията на Председателя на Общинския съвет и изискванията на 
ЗМСМА. 

 На основание чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 
РЕШИ: 

Избира г-н Генчо Герданов за председателстващ заседанието на ОбС, по 
точката за оставка на председателя на ОбС. 

 
Г. Герданов – ВрИД Председател на ОбС: Поканвам г-н Гарчев да 

застане до мен. Уважаеми съветници на т. 12 от Дневния ред сме – Ис-
кане оставката на Председателя на ОбС, моля изложението да се предс-
тави от вноситела – г-н Бучков. 

Ст. Бучков – съветник, представи изложението си за искане на ос-
тавката. 

Р. Скендерова – председател на КЕУР: Уважаеми колеги ще призо-
ва за по-сериозно отношение и искам всеки един от нас да каже, трябва 
ли да бъде свален председателя и защо. Напълно съм съгласна с пред-
ложението на г-жа Шипева, но с продължаващото (обсъждане на остав-
ката на председателя) го опровергавате, не трябва само желание, но и 
думи. Нека всеки да каже – трябва ли и защо.   

Г. Герданов – ВрИД Председател на ОбС: Благодаря, от господин 
Бучков да започнем.  
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Ст. Бучков – съветник: Предложението ми е да избираме мандатна 
комисия и всеки съветник с гласуването си да покаже да или не, какво 
да правим и сега да си разтягаме локуми и работи.  

Г. Герданов – ВрИД Председател на ОбС: Госпожо Шипева про-
дължете с това, което казахте даже и от преди 10 минути. 

Ис. Шипева – съветник: Аз няма какво да кажа, каквото имах го казах. 
Р. Скендерова – председател на КЕУР: Сега ще го докажем. 
П. Тороманова – съветник: Аз подкрепям Станимир, нещата не 

вървят дайте да го сменим и да видим. 
Л. Цеков – съветник: Той избора е таен. Какво е виждането? Дайте 

да си го гласуваме. 
Г. Герданов – съветник: Моля Ви съветниците нека да сте наясно, 

оставката може да се гласува явно.  
Б. Виларов – Председател на ОбС: Не, господин Герданов. Тук въпросът е, 

че по правилник пише, че старата мандатна комисия, ако някой не си дава отвод – 
тя продължава да работи. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Аз си давам отвод. 
Ст. Драгийски – съветник: И аз. 
Г. Герданов – съветник: Продължаваме по визията за бъдеще. 
Г. Козлеков – съветник: Аз подкрепям мотивите на Станимир и съм 

съгласен. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Аз подкрепям мотивите на Станьо, но 

имам едно допълнение – една година се доказа, че човекът, който ръко-
води ОбС трябва да е поне 80 % да е в този град. Проблеми има много. 
Моето мнение е това, че ОбС трябва да се ръководи от човек, който е тук 
и също, който може да осъществи контакт, колкото и минимален да е да 
осъществи контакт с ОА, иначе ние по-добре да си събираме багажа и то-
ва е. 

Л. Цеков – съветник: Един от мотивите ми е – комуникацията меж-
ду ОА и ОбС, конфронтацията, която се е създала за тези две години не 
се лъжете, че ще се оправи. Г-н Виларов не съумя да я приведе в едни 
прилични норми между нас и ОА. 

Р. Скендерова – съветник: Това което мога да кажа, че на този етап 
не е нужно смяна на Председателя, защото в лицето на председателя ние 
видяхме един човек, който е компетентен, интелигентен, човек с много 
добри управленски качества. Показа много добри качества, показа как 
може да комуникира, разбира се всеки човек има своите слабости, а Вие 
тази вечер поставяте началото на нещо ново, за което Ви поздравявам 
госпожо Шипева, вие сте царица на интригите. 
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Ис. Вълов – съветник: Освен това, което каза Радка бих казал  аб-
солютно необективни, да не кажа смешни мотиви. 

Г. Герданов – ВрИД Председател на ОбС: Адмирации за изказване-
то на г-жа Шипева да си подадем ръка, адмирации за предложението и 
за г-н Йовков и я подкрепям, че в момента са толкова сложни нещата, че 
не е необходимо да се сменя председателя, а да се направи някакъв диа-
лог. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Колеги първо имам няколко въпроса към 
господин Бучков, във връзка с неговите мотиви: Тук пише – редовно нарушаване 
на правилника на ОбС и поканите за сесии и комисии, редовно се нарушават 
спрямо правилника – бихте ли дали конкретен пример? 

Ст. Бучков – съветник: Доста пъти получаваме материалите, а не по правил-
ник. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Доста пъти е много общо, значи не може-
те да дадете конкретен пример. Така продължавам - отсъствие през седмицата на 
председателя, както и не спазване на приемния график. Вие смятате, че аз трябва 
да седя на подпис ли … И може ли да кажете кога не спазен графика за приемно 
време, и трето - понеже според правилника ни, общинските съветници също тряб-
ва да имат приемни дни – Вие и останалите общински съветници колко такива дни 
проведохте? 

Ст. Бучков – съветник: На първото не смятам така, смятам, че тряб-
ва да стоите в София и да си гледате работата. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Вие не знаете аз къде стоя и какво правя. 
Работата си я върша аз, а не ми я вършите Вие. 

Ст. Бучков – съветник: Както и Вие не знаете, аз дали се срещам с 
избиратели или не.  

Б. Виларов – Председател на ОбС: Дали се срещаш с избирателите е едно, а 
дали имаш приемни дни като съветник е съвсем друго. 

Ст. Бучков – съветник: Аз трябва ли да се подписвам, както Вие ка-
захте. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Не, но това е факт. Не казахте кога съм 
отсъствал в приемния ден. 

Ст. Бучков – съветник: Много пъти хора са идвали, а Вас Ви няма. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Това не е вярно, примерно мога да Ви 

кажа, че миналата седмица отсъствах, защото бях на обучение – Вие на колко обу-
чение присъствахте, за да си повишите квалификацията като общински съветник? 
По линия на ОбС включително сега на Боровец.   

Ст. Бучков – съветник: Има още две например. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Записванията за обученията свършиха, а 

заявка няма от общинските съветници, освен от председателя. Продължавам ната-
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тък с въпросите – пишете неефективна работа на комисиите и сесиите – за какво 
става дума? Кажете каква е моята вина за неефективната работа, застанете като 
мъж и кажете.  

Ст. Бучков – съветник: Господин следовател, председател – извиня-
вайте, нали се разбрахме, че трябва да има промяна, съветниците ще 
кажат дали са съгласни с мен. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Зададох конкретен въпрос. Ако имате 
конкретно какво да кажете, кажете го? 

Ст. Бучков – съветник: На последната сесия съм го внесъл това, 
после станаха други работи, защото не може така да се продължава. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Какви други работи? Зададох конкретен 
въпрос. Каква е моята вина за неефективната работа за работата на сесиите и ко-
мисиите? Не може да обясните нали! 

Ст. Бучков – съветник: Не, че не мога да обясня, няма нужда да 
обяснявам, какво да Ви се обяснявам, какъв си ти, за да ти се обяснявам. 
Вие сте един съветник от 11, какво ще Ви се обяснявам на Вас? 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Четвърта точка – Председателя на ОбС не 
се оказа обединител, а разединител с превишаващи правомощия, за какво става 
дума?... Виждам, че и на този въпрос не може да отговорите нищо конкретно. Зна-
чи в двата отчета, които като председател на ОбС аз съм направил, макар, че преди 
това няма внесен за миналата година, когато г-жа Шипева беше председател, ана-
лиза на резултатите при гласуване е показателен за това как са взимани решенията 
и миналия път и през последното шестмесечие. 95% са взети с квалифицирано 
мнозинство от присъстващите – това е достатъчно показателно, за това дали съм 
обединител или разединител. Неуважение на общинските съветници и грубо про-
тивопоставяне на решенията които не са му удобни – за какво става дума?  

Ст. Бучков – съветник: Тук си провеждаме разпит ли какво ли? 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Това си е откровена лъжа, както и всич-

ките ви мотиви, защото такива неща няма. Минавам на следващото – подбор на 
внасяне на материалите на комисии и сесии и не на последно място провеждане на 
заседание изключително в петъчни от 18,00 часа, с което се ограничава значител-
но взаимодействието с ОА. Може ли да ми кажете, но конкретно, за какъв „под-
бор” при внасяне на материалите за комисии и сесии става дума? Госпожо Торо-
манова, как се внасят материалите за сесии и комисии? Всички документи са резо-
лирани от мен за комисии, а за сесии как стоят нещата. Предлагат се с докладни от 
председателите или секретарите на комисиите – така ли е? 

М. Тороманова – технически секретар на ОбС: Да, така е. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Има ли случаи, когато съм Ви наредил 

нещо да не се включва на сесия или на комисия? 
М. Тороманова – технически секретар на ОбС: Само ако е внесено същия 
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ден. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Да. Така, както е по правилник. Кажете 

ми г-н Бучков, конкретен случай, нещо, което аз съм казал да не се внася. Виждам, 
че не може да ми кажете и гледате в празното пространство.  

Ст. Бучков – съветник: Господин Виларов искам Вашата оставка не 
съм дошъл тук на разпит. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Колеги – това нещо, кръстено изложение 
от господин Бучков, съдържа низ лъжи и неистини. В срок, това което аз е трябва-
ло да направя съм го направил, поради тази причина и г-жа Тороманова Ви изп-
раща документите и на e-mail, за да е по-удобно за вас. Има само един случай, ко-
гато документите са ви представени със закъснение. Аз съм подписал своевремен-
но поканата за сесия, но представена от администрацията със закъснение. Аз не 
мога да нося отговорност за това, че администрацията не Ви е разпратила доку-
ментите своевременно. Аз не мога да нося отговорност за комисиите, за това си 
носят отговорност председателите и секретарите на комисии. По втора точка от 
изложението, също отговорих няма - къде, кога колко да седя. Кой и кога ходи в 
областната управа, министерства и парламент, за да се занимава с проблемите на 
Копривщица? Къде се намират те? В Копривщица ли? Важно е да си върша рабо-
тата, защото не еднократно ми се налагало и събота и неделя и по нощите да вър-
ша работата на ОбС. Госпожа Джоголанова знае, колко пъти посред нощите съм 
изпращал и протоколи и решение и задачи, независимо по коя част от денонощие-
то става дума. За да се изпълняват коректно задълженията ни, както е според зако-
на. Знаете ли, че от вертролома през пролетта в ОбС нямах интернет и се е нала-
гаше да се прибирам в къщи и да работя. Имало е случаи, когато  съм работил 
върху протоколите, и след като са ми се обаждали, че ме търсят хора съм идвал 
незабавно да разговарям с тях. Относно обединител или разеденител, мисля, че 
много ясно казах, че решенията сами по себе си говорят за това. По въпроса за 
подбора на материалите, които се внасят на комисии и сесии, е меко казано стран-
но. Твърдя, че това е клевета и долнопробна лъжа. Тук не фигурира това, което 
казахте преди на сесия – имало много решения на подпис. 

Ст. Бучков – съветник: Казах, че решенията на подпис на мен не са 
ми предоставяни. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Няма такова нещо. Аз говоря за Вашето 
изложение – никъде не е казано да не Ви се дават. Госпожа Тороманова, да съм 
казавал да не се дават? 

М. Тороманова – технически секретар на ОбС: Аз не съм събирала подписи-
те, а Вие. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Решенията бяха в офиса на Общинския 
съвет. Защо обаче се стигна до тези решения на подпис. Вие спомняте ли си, как 
по време на комисия Вие избягахте и не се върнахте за сесията? Въпреки, че бяхте 
казали, че ще се върнете. 
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Ст. Бучков – съветник: Защото нямаше комисия? 
Б. Виларов – Председател на ОбС: А не знам. Вие си тръгнахте казахте, че 

ще се върнете за сесията и не се върнахте. Заради Вас и другите, които избягахте 
се провали сесията. 

Ст. Бучков – съветник: На комисията като няма кворум, на сесията 
какво ще решаваме? 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Това няма никакво значение. Запознат ли 
сте с правилника, че общински съветник, когато общинските съветници закъсня-
ват или отсъстват трябва да се обадят на председателя. Вие умишлено провалихте 
сесията. Тоест това са пълни лъжи, освен това господин Бучков, основание за ис-
кане оставката на Председателя на ОбС има тогава, когато той в продължение на 
три месеца не си изпълнява задълженията като председател – такова нещо няма. 
Колеги, от тук нататък Вие сте в правото да прецените, какво ще гласувате, но то-
ва тук са пълни лъжи. Относно становище на уважаемите съветници за комуника-
цията между ОбС и ОА, нека не забравяме, че процесът на комуникация е двуст-
ранен процес, аз такова желание съм проявил, за съжаление от другата страна в 
частност господин Кмета, няма такова желание. Приемам, че може е и аз да имам 
вина за това, но не приемам, че вината е изцяло моя. Друг е въпросът, че не чух, че 
понеже процесът е двустранен, председателя и Кмета да си подадат оставките. 
Няма да посочвам поименно кои хора разпространяват слухове, че ОбС и в част-
ност аз сме виновни, че нищо не се случва в общината. Всички знаем много добре, 
кои са те. Някои от тях сега ще гласуват – именно тяхна е вината и в частност на 
Кмета и на неговото обкръжение в момента да водим този разговор. Защо? Защото 
на няколко пъти исках така, както е по закон, а не защото съм си решил да се даде 
информация, какво се случва в ОП. Господин Цеков много добре знае, че и той 
когато е бил кмет сме искали такава информация и цялата информация е била да-
вана. Точно поради тази причина това сега се случва. Колко пъти гласувахте про-
тив, за да създаде комисия за проверка на ОП. Затова господин Кмета и хора от 
неговата клика искат да ме свалят като председател на ОбС, уверявам Ви обаче, че 
независимо дали аз съм Председател или не – работата няма да върви и ще се 
стигне до там, че наистина да се сложи катанеца на общината, както казва кмета 
Кесяков.  

Р. Йовков – гражданин: Аз ще приема да разгледаме въпросът за смяна на 
председателя от друг ъгъл – приемаме, че Вашите аргументи са прави, изхождайки 
от пъстрото участие в ОбС, каква е гаранцията, че при следващата смяна нещата 
ще се променят? Когато аз не харесвам даден човек нормално е да се спра и да ка-
жа кой тогава става. Има ли Ваша идея, която вие да дадете и имате ли комуника-
ции с групите кой да предложите за председател. 

Ис. Шипева – съветник: Явно е, че комуникация между сегашния председа-
тел и Кмет е невъзможна.  

Р. Йовков – гражданин: Има ли сондажи кой е обединителната фигура. 
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Ис. Шипева – съветник: Сондажи няма, ние минахме по реда си за председа-
телстване и се видя, че не се справихме, бихме подкрепили човек, който ще се яви 
обединител. 

Р. Йовков – гражданин: Кой виждате като такъв? 
Ис. Шипева – съветник: това ще разглеждаме като стигнем на тази точка. 
Г. Герданов – ВрИД Председател на ОбС: Господин Бучков го виж-

дам много активен. ОбС има комисия. По ТСУ – която я представлява г-н 
Козлеков, има КЕУР представлявана от  Р. Скендерова, има комисия по 
култура, която я представлявам аз, има комисия по конфликт на интере-
си, която я представлява младия господин Бучков. Въпросът ми е, Вие 
досега, колко пъти събрахте тази комисията? 

Ст. Бучков – съветник: Нито един. 
Г. Герданов – ВрИД Председател на ОбС: Преминаваме към избор 

на комисия. 
Ис. Шипева – съветник: Предлагам комисията да остане в състав от 3 души. 
Г. Герданов – ВрИД Председател на ОбС: Приема ли се предложе-

нието да остане от трима човека, моля да гласуваме. 
„за” – 11; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 0. 
 
Прие се Решение № 326 
МОТИВИ: Законово изискване за комисия по таен избор.  
На основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, т. 2  от ПОДОСК  

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
Комисията, която да организира и проведе тайното гласуване за осво-

бождаването на Председателя на ОбС да се състои от  3-ма члена. 
 
Г. Герданов – ВрИД Председател на ОбС: Моля за предложения за 

членове, г-н Бучков дава ли си отвод? 
Ис. Шипева- съветник: Не той остава като предложение. 
Р. Скендерова – съветник: Л. Цеков 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Р. Скендерова 
Поради непостъпили други предложения се премина към гласуване на пред-

ложенията. 
„за” – 10; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 1. 
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Прие се Решение № 327 
МОТИВИ: Законово изискване за комисия по таен избор. 
На основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, т. 2  от ПОДОСК  

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
Избира временна комисия, която да организира и проведе тайното гла-

суване за освобождаването на Председателя на ОбС, в състав: Р. Скендерова, 
Л. Цеков, Ст. Бучков. 

 
Г. Герданов – ВрИД Председател на ОбС: Моля за предложения за 

Председател на комисията. 
Ис. Шипева – съветник: Ст. Бучков 
Р. Скендерова – съветник: Л. Цеков 
Л. Цеков – съветник: Р. Скендерова 
Г. Герданов – ВрИД Председател на ОбС: Подлагам предложенията 

на гласуване по реда на постъпването им. 
 „за” – 9; 
„против” – 0; 
„въздържал се” – 2. 
 
Прие се Решение № 328 
МОТИВИ: Законово изискване за комисия по таен избор. 
На основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2, т. 2  от ПОДОСК  

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
Избира за председател на временната комисия, която да организира и 

проведе тайното гласуване за освобождаването на Председателя на ОбС – Ст. 
Бучков. 

 
Комисията се оттегли да заседава./Приложение № 6 – Протокол от работата 

на комисията/ . 
Комисията обяви резултата от проведеното тайно гласуване  
„за” – 6 
„против” – 5 
 
Прие се Решение № 329 
Мотиви: Поискана оставка на председателя на ОбС от общински съвет-

ник. 
 
ОСВОБОЖДАВА от длъжност Председателя на Общински съвет – Коп-

ривщица – Борислав Виларов. 
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Г. Герданов – ВрИД Председател на ОбС: Оставката на г-н Виларов е прие-
та. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: Благодаря, първо искам да благодаря на 
всички, които ме подкрепиха на 11 май 2012 г.,  както и днес. За мен беше чест да 
съм председател. В същото време, за мен е и едно облекчение, защото сега ще се 
види, че всъщност не космоса е виновен, а кривата ракета, за това, че в Коприв-
щица нещата не се случват. Колкото до другото, аз никога не съм се съмнявал, че 
между нас има маймунки, които си въртят задниците според интереса. Когато ме 
избраха на 11 май 2012 г. аз обещах да работа активно и ефективно и мисля, че го 
доказах. Успях да инициирам да се задвижат нещата за кандидатстването ни в 
ЮНЕСКО – за събора, за АИР, да придвижа нещата, които успях. Да организирам 
честването на П. Каравелов така, както трябва и да се извади тази фигура от заб-
вението, така както заслужава, дори и в Копривщица не му се оказва достатъчно 
внимание. Ако се погледне експозицията в музея на Любен и Петко Каравелов, 
ако не знаем предварително кой е Петко Каравелов, няма и да разберем. Аз съм 
наясно, че още от избирането ми Кмета и неговата клика работиха за този момент, 
за да ме свалят. Защото не малко нещо откраднаха и които ще се опитат до края на 
мандата не малко нещо да откраднат, защото очевидно това им е в кръвта. А Ви-
ларов не е свикнал да си затваря очите. Сета всички ще се убедят, че проблемът е 
в ракетата. Докато продължаваме така и докато Кметът на Копривщица живее в 
копривщенските кръчми, нещата ще са такива. Благодаря за вниманието. 

Ст. Бучков – съветник: Знаете, че многократно съм апострофирал господин 
Виларов за начина на водене на сесии, аз и при неговия избор съм гласувал против 
него, защото смятах, че той не е човекът, който ще се справи. Апелирам всички 
общински съветници да направим едно разумно предложение и следващият пред-
седател да ни обедини и да започнем да работим.  

Р. Скенедорова – съветник: Мисля, че всички вътре в нас ще си признаем, че 
въпреки плановете, сценариите и това, че те минаха, тази вечер си тръгва един 
достоен човек, който работеше с хъс. Аз никога не съм работила с Виларов извън 
ОбС и нямам причина да го подкрепям, но всички съзнаваме, какъв човек си отива 
от поста председател на ОбС. Наистина ще се поставят основите на нещо друго. 
Той със сигурност ще е обединител, защото има за какво да е обединител. За до-
виждане ще поздравя председателя (подава ръка и поздравява г-н Виларов) - тръг-
вате си с достойнство. Няма да поздравя инициатора на това, което се случва тук – 
всички ние знаем кой е той.  
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По т. 13. От Дневния ред - Отговор на питания 
Няма внесени отговори на питания на общински съветници. 
 
По т.14. Питания 
Л. Цеков – съветник: Имам оплаквания от граждани на Копривщи-

ца от Арнаут махала – там има 4-5 бездомни кучета има и нападения, 
трябва да се вземат мерки. Да се обърне внимание на пуснатите коне по 
речния парк и есенниците, също така и по стопанисването на инвентара 
на парка – лампите поголовно се чупят. Полицията дава отчет, но аз 
смятам, че те недостатъчно съблюдават за нещата. Остатъците от гатера 
и банцига, до колкото не се лъжа взехме решение … 

М. Брайкова – ДДФСД: Ние внесохме докладна, а решение не е 
взето. 

Л. Цеков – съветник: То се обира. Ще дойде фирма да го разчисти и 
ще го продаде. Ние не сме го бракували. 

П. Тороманова – съветник: Те са си пеш патрул. Трябва да се из-
мисли нещо. 

Л. Цеков –съветник: Полицията има как да оформи дарения, без да 
се водят така, и да обикаля с патрулната кола. 

Б. Виларов – Председател на ОбС: До кога няма да се спазва вре-
мената транспортна схема и площад 20-ти април ще е паркинг? До кога 
Маджаровия парк ще е паркинг на селскостопанска техника на хората, 
които живеят наблизо? Третия ми въпрос е, защо не се охранява общинс-
кото имущество – детския парк, заслоните, маркировките по екопътеки-
те? Защо не е ремонтиран покрива и окачения таван на посетителския 
център? Чакаме да падне окачения таван и в другата зала ли? Кой и на 
какво основание разреши строителните материали от бутнатия ДИП, да 
бъдат продавани от фирмата на която бе възложено да  бута сградата. И 
последно, изразходвани ли са средствата за общински пътища през 
2013г. и конкретно кой общински път е ремонтиран? Каква е квадрату-
рата на ремонтирания общински път и какво точно е направено с тези 
пари? 

Ис. Вълов – съветник: Ще има ли отговор на питанията? 
Ис. Шипева – съветник: Предлагам да се помисли за звено, което да 

охранява нашите общински имоти. До 31.12.2013 г. е договорът с поли-
цията и те приключват дейност. Нали разбирате, че е малко трудно да 
поверим общинското имущество на частна фирма. Много е по-сигурно, 
когато нещата идват тук.  

Т. Паничарова – служител ОП: Във връзка с Ваше решение мина-
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лата седмица ни бе връчена заповед, която гласеше, че нямаме право до 
продаваме без търг с явно надаване. Това означава, че като приема дър-
весината не може да се продаде. Не може да я продаваме, защото не е 
проведена процедура. Докато тече процедурата тя вече няма да е съща-
та, а да не говорим, че аз в гората не мога да я пазя. Сега съм приела 80 
плътни куб.м. как да я пазя? 

Р. Йовков – гражданин: Във връзка с охраната, без самия собстве-
ник да си пази имота друг не може да ги опази. Да се даде висока запла-
та и да се вмени висока отговорност. Аз съм готов да участвам със средст-
ва и да си опазим имуществото. Час по-скоро вземете решение да се нап-
рави охранително звено. За горите, което каза Таня – тази система не 
може да се оправя, дървесината пак ще стигне до този ред. 

Ис. Шипева- съветник: Ние сме плащали на предишните. 
Р. Йовков – гражданин: Те могат да са като СОТ и да охраняват и 

къщите. 
Б. Виларов – Председател на ОбС: Г-жо Паничарова, вие имате ли 

информация, защо досега не са проведени процедурите. Нима не можете 
организирате предварително продажбата на дървесина, по прогнозен до-
бив. Кой носи ще носи отговорност, за похабената дървесина, Да се зада-
де и този въпрос на кмета. 

 
По т.15 от Дневния ред - Разни 
Няма разисквания по т. 15 от Дневния ред. 

 
Поради изчерпване на дневния ред г-н Герданов закри заседанието. 

 
Край: 21:15 часа. 
 
 
Протоколист: …П……                              Председател на ОбС: ………П……… 
    
              /М. Тороманова/                                                        /Б. Виларов/ 
 
 
          ВрИД Председател на ОбС: ……П………… 
    
                         /Г. Герданов/ 


