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П Р О Т О К О Л    № 41 

 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:            Община Копривщица  
ДАТА:                                                30.04.2014 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                 16:00 h - 23:40 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                   Мария Хр. Тороманова 

 
Днес 30.04.2014 година се проведе заседание на Общински съвет - град Коп-

ривщица. 
На заседанието присъстваха общинските съветници: Л. Цеков П. Тороманова,  

Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. 
Герданов, Р. Скендерова, Б. Виларов, Ст. Бучков 

Р. Скендерова – закъснял. 
Присъстват граждани и служители от ОА. 
Л. Цеков – председател на ОбС представи проекта за дневен ред. 
Б. Виларов – съветник предложи да се разменят местата на т.2 и т.3 
Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков – председател на ОбС 

подложи дневния ред на гласуване с направеното предложение Б. Виларов. 
„за” – 10  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Г. Козлеков, Ис. Шипева – Пухова, Ст. 

Драгийски, Г. Герданов, Б. Виларов, Ив. Кривиралчев, Ис. Вълов и Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Р. Скендерова закъсняла 
Прие се следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Доклад КЕУР -  относно поемане на краткосрочен заем – 
овърдрафт от ДМ 

2. Разглеждане на Доклад КЕУР – относно преотреждане на общински имот. 
3. Разглеждане на Доклад КЕУР - относно кандидатстване на община Коп-

ривщица с проект. 
4. Разглеждане на Доклад от КЕУР, относно маршрутно разписание Коп-

ривщица – гара Копривщица. 
5. Разглеждане на Доклад КСПЗООКНВМСТ – относно отчет за дейността 

на НЧ „Х.Н.Д.Палавеев”. 
6. Разглеждане на Доклад КСПЗООКНВМСТ – относно бюджет на НЧ 
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„Х.Н.Д.Палавеев”. 
7. Разглеждане на Доклад КСПЗООКНВМСТ – относно предложение фон-

дация „Малък Зограф””. 
8. Разглеждане на Доклад КСПЗООКНВМСТ – относно удостояване пос-

мъртно със званието почетен гражданин на П. Теофилов. 
9. Разглеждане на Доклад КТСУ – относно жалба Келчеви. 
10. Разглеждане на Доклад КЕУР – относно удължаване на настоящия регу-

латорен период до 31.12.2014 г. и допълване на текущия бизнес план на 
„ВиК” ЕООД – София за периода 2014 – 2015 г. 

11. Разглеждане на Доклад КЕУР – относно утвърждаване на критерии за от-
даване на имоти от ОПФ и утвърждаване на договор. 

12. Разглеждане на Доклад КЕУР – относно преразглеждане на Решения № 
360/28.02.2014 г. и 361/28.02.2014 г. на ОбС Копривщица, изпратени от 
Областен управител на област София област в АССО и заведени  под № 
379 и 380 от 2014 г. 

13. Разни 
14. Питания 
15. Отговор на питания 

По т.1 - Разглеждане на Доклад КЕУР -  относно поемане на краткосрочен за-
ем – овърдрафт от ДМ 

Ив. Лесков – гражданин: В докладната пише: ОбС дава съгласие ДМ да поеме 
общински дълга, обръщам внимание, че общински дълг съгласно нормативната 
уредба може да се поеме само от общината. Също така директора на ДМ не може 
да проведе процедура за избор на финансова институция. Овърдрафта по същество 
е краткосрочен кредит, който се отпуска към сметка в банката, така, че той ще се 
тегли от банката в която ДМ има сметка. Също дълга ще промени и три годишната 
бюджетна прогноза. 

М. Брайкова – ДДФСД: Не може да промени, защото тази три годишна бю-
джетна прогноза е за 2015, 2016 и 2017, а това е краткосрочен кредит за 2014год. 

Ив. Лесков – гражданин: За да е работещо това решение текста трябва да се 
промени. 

Б. Виларов – съветник: Изпълнителните листа са излезли от съда 2010год. 
Знаете, че другите години имаше спор за собствеността на Ослекова къща. Имаше 
решение на върховен съд, въпреки това директорката на ДМ не е допуснала да се 
влезе във владение. Става дума за директна щета на бюджета на община Коприв-
щица. Миналата година коментирайки това безотговорно отношение стана дума, 
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че трябва да се потърси отговорност от директора на ДМ включително и от слу-
жители.  

Ис. Шипева – съветник: Обслужващата банко ни иска това решение. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Предлагам при така протеклите разисквания 

да се направи следната корекция на проекта за решение: дава съгласие ДМ да 
сключи договор за овърдрафт и да отпадне т.2. 

Ис. Вълов – съветник: Аз по питането на Виларов, защо се дължат тези пари? 
Кой е виновен? Защо се дължат никой не иска да го каже – поради каква причина? 
Това най-лесно може да го каже Мима. 

М. Брайкова – ДДФСД: Относно самото отпускане на овърдрафта, г-жа Ши-
пева си води преговорите и тя може да каже по – подробно. Това което знам от 
страни. Водени са дела в годините и сега имам информация са окончателното ре-
шение, че парите се дължат. Както Вие така и аз си получих на пощата материали 
и тогава видях и изпълнителния лист. От къде повече трябва да имам аз информа-
ция? Може би е трябвало да имам, но я нямам сега я имам вече. 

Б. Виларов – съветник: Няма да подкрепя това решение, независимо от това, 
че трябва да се обезвъзмездят собствениците. Предлагам нов проект за решение: 
Да се сезира прокуратурата и се потърси отговорност за ощетяване на Бюджета на 
община Копривщица от ДМ и длъжностните лица. 

К. Петкова – счетоводител ДМ: Тия 70000.00 лв не ощетяват бюджета на об-
щината. 

Б. Виларов – съветник: Вие луда ли сте или се правите на луда? Вие смятате, 
че ДМ не е част от община Копривщица и бюджета на ДМ, не е част от бюджета 
на общината. Кое не е ясно. Смятам, че има несериозно поведение за да се стигне 
до тук. 

Поради непостъпили други предложения се премина към гласуване по проек-
та за решение предложен от КЕУР с направените промени от г-н Л. Цеков. 

„за” – 5  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Г. Козлеков, Ив. Кривиралчев и Ст. Буч-
ков 

„против” – 0 
„въздържал се” – 4 Ст. Драгийски, Г. Герданов, Б. Виларов, Ис. Вълов  
Р. Скендерова закъсняла 
Ис. Шипева не гласува 
На основание чл.27 от ЗМСМА - предложението не се приема. 
Поради непостъпили други предложения се премина към гласуване по проек-

та за решение предложен от Б. Виларов. 
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„за” – 5  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Б. Виларов, Ис. Вълов, Ив. Кривирал-
чев  

„против” – 0 
„въздържал се” – 4 Л. Цеков, П. Тороманова,  Г. Козлеков и Ст. Бучков 
Р. Скендерова закъсняла 
Ис. Шипева не гласува 
Прие се Решение № 375 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 

реши:  Във връзка със задължение на ДМ към сем.Дебелянови, да се сезира 
прокуратурата и се потърси отговорност за ощетяване на Бюджета на община 
Копривщица от ДМ и длъжностните лица. 

 
По т. 2 Разглеждане на Доклад КЕУР – относно преотреждане на общин-

ски имот. 
Л. Цеков представи предложението на КТСУ. 
М. Паралеева – главен специалист евроинтеграция, обясни, че е необходимо 

такова решение, поради това, че обект на интервенция за кандидатстване може да 
е имот само публична общинска собственост. 

Г. Герданов – съветник: Изчистена ли е собствеността за този имот? 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Да, всичко е оправено. 
Р. Йовков – гражданин: Там имаше една стара идея, че там е най-подходящо 

да се направи информационен център, поради това, че е на входа на града има 
възможност и за парко места. Това някой подлагал ли го е на обсъждане. В цяла 
Европа информационните центрове са в началото на града и това е най-
подходящия имот. Този проект каква функция ще направи за града този проект? 

К. Кутекова – служител ДМ обясни, че това е музей който ще дава информа-
ция за всички в града. 

Св. Мухова – служител ДМ: Там може да се дава всякаква информация. зали-
те ще са оборудвани с техника, която може да дава всякаква информация. Някой 
от Вас могъл ли е да види Евангелието на дасскала, затворено в стъклена витрина, 
знаете ли колко е богата старопечатна литература към ДМ, въобще виждали ли сте 
част от иконите. Това ще даде възможност на хората да се докоснат до тези неща, 
които иначе няма как да видят. 

Р. Йовков – гражданин: В Гъркова къща какво ще правите Светле? 
Св. Мухова – служител ДМ: Етнографски музей. 
Р. Йовков – гражданин: Информацията да е за целия пакет от туристически 
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услуги. 
Ис. Шипева – съветник: Целта е това место да се съживи и да стане като пър-

во место където посетителите могат да се запознаят с всичко в града. 
Р. Йовков – гражданин: Този проект – взето ли е решение да се изготви? 
Б. Виларов – съветник: Исках да поздравя ръководството, защото във фондо-

вете има съкровища, които не познаваме. Да се предвиди това дигитално наследс-
тво да е видимо и чрез интернет. Действително може да се предвиди и да се пре-
доставя и друга информация за посетителите. 

Р. Скендерова се присъедини към заседанието. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков представи проекта за ре-

шение на гласуване. 
 
„за” – 11  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Б. Виларов, Ис. Вълов, Ив. Кривирал-

чев, Л. Цеков, П. Тороманова,  Г. Козлеков, Ст. Бучков, Р. Скендерова, Ис. Шипе-
ва. 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0  
Прие се Решение № 376 
На основание чл.21 ал.1 от ЗМСМА;  чл.6 във връзка с чл.3 от ЗОС Общин-

ски съвет Копривщица реши:  Обявява имот 38558.4.28 – Къща – музей, находящ 
се на ул. Хаджи Ненчо Дончев Палавеев №6 гр. Копривщица със стар идентифи-
катор парцел VIII за музей, кв.15 за  имот публична общинска собственост. 
 

По т.3 от дневния ред - Разглеждане на Доклад КЕУР - относно кандидат-
стване на община Копривщица с проект. 

Р. Скендерова представи проекта за решение. 
Б. Виларов – съветник: По втора и трета точка няма ли разминаване? 
М. Паралеева – главен специалист евроинтеграция обясни, че те са точно по 

изискванията на програмата.. 
Б. Виларов – съветник предложи като четвърта точка в решението да се за-

пише: За нуждите на проекта предоставя къща – музей находящ се на ул. Хаджи 
Ненчо Дончев Палавеев №6 гр. Копривщица със стар идентификатор парцел VIII 
за музей, кв.15 за изграждане на дигитален център. 

Р. Христов – грлажданин: По никакъв начин не искам да омаловажавам рабо-
тата на хората по проекта, но после какъв финансов ангажимент имате, след прик-
лючване на проекта? За тези проекти най-важно е създаване на устойчивост. 
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Б. Виларов – съветник: Много пъти сме говорили при такива решения да има 

кратко резюме – трябва ли да има съфинансиране и т.н. Това  трябва да е ясно 
предварително. Нека ОА да е коректна и внася такива резюмета. 

 
Р. Йовков – гражданин: Против сме това да няма яснота. Няма принципни и 

непринципни решения. Всички проекти водят до някакви допълнителни разходи. 
Вие не знаете какво правите ли? 

 
М. Паралеева – главен спец. Евроинтеграция: Знаем какво правим не знаем 

точните параметри на бюджета. 
 
Л. Цеков . председател на ОбС: Цялата сесия е май нагласена на заяждане. 
 
Б. Виларов – съветник: ПРоекта трябва да се гласува, защото много са малко 

програмите по които може да се кандидатства. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков представи проекта за ре-

шение с направеното допълнение от г-н Виларов на гласуване на гласуване. 
 
„за” – 10  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Б. Виларов, Ис. Вълов, Ив. Кривирал-

чев, Л. Цеков, П. Тороманова,  Г. Козлеков, Ст. Бучков, Ис. Шипева. 
„против” – 0 
„въздържал се” – 1 -  Р. Скендерова 

Прие се Решение № 377  
На основание чл. 21, ал.1, т.23, чл. 21, ал.2 и чл. 22. ал.1 от ЗМСМА Об-

щински съвет Копривщица реши: 
1. Одобрява кандидатстване на община Копривщица с  проектно пред-

ложение „Създаване на дигитален център – културно историческо наследство 
на Копривщица” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство” 2009-2014, Програма БГ08 “Културно наследство и съвремен-
ни изкуства”, Мярка 2 – „Документиране на културната история”. 
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2. Гарантира, че обекта – дигитален център -  финансиран по проекта, 
ще е в експлоатация и ще се ползва минимум 5 (пет) години след одобрението 
на финалния доклад по проекта.  

3. Декларира, че предназначението на сградата/помещенията/, обект на 
финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 
10 години след приключване на дейностите по проекта. 

4. За нуждите на проекта предоставя къща – музей находящ се на ул. 
Хаджи Ненчо Дончев Палавеев №6 гр. Копривщица със стар идентификатор 
парцел VIII за музей, кв.15 за изграждане на дигитален център. 

5. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Копривщица всички последващи 
съгласно българското законодателство.  

 
По т.4 от дневния ред - Разглеждане на Доклад от КЕУР, относно марш-

рутно разписание Копривщица – гара Копривщица. 
Л. Цеков представи докладната като поясни, че първоначално сумата поиска-

на от фирмата е 3600,00 лв без ДДС, а в момента е 2500,00лв без ДДС. 
Б. Виларов – съветник: Какво се случва въобще с транспортната схема, вече 

три години не се прави тръжна процедура? 
Ст. Гарчев – зам. Кмет: Решението е до края на август да се проведе процеду-

ра. Проблема е и с други общини. Същата фирма намали курсовете, дори спря тези 
за гарата преди великден. Те казаха като нямате пари имате имоти. 

П. Арбалиев – гражданин: Какво стана с линията за Пловдив. 
Ст. Гарчев – зам. Кмет: По същата причина е и спряна линията за гарата. 

Проблем е, че няма никой да се яви на конкурса. Има предложение да закупим ав-
тобус, но тогава субсидията я губим. 

Б. Виларов – съветник: Професор Брешков каза докато нямате обща схема 
Средногорието вие винаги ще сте най-потърпевши. 

Р. Йовков – гражданин: Себестойността на един курс е 10,00лв по 5 курса по 
30 дни е 1500,00лв да се плати себестойността. 

Р. Скендерова – съветник: Благодаря, че дадохте думата на председателя на 
комисията, предлагам да прочетете правилника и да заработим по правилник. Този 
въпрос беше предложен на комисия. Комисията излезе с решение да бъде доклад-
вано на сесия в конкретно параметри. Току що ми дадоха предложение от ОА. Ще 
Ви помоля г-н Гарчев да представите предложението. Тогава вече контрола от ОА 
трябва да бъде засилен. В петък аз се прибирах с влак и нямаше маршрутка. Какво 
се случва ако нямаше слезли коли и тези ученици останат на гарата? 
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Ст. Гарчев представи проекта за решение в конкретни параметри. 
Р. Скендерова – съветник: Това е предложение на ОА в конкретни параметри. 

Моля господин председател направете конкретно предложение за решение. Съг-
ласно правилника аз правя проект на предложение на комисията. 

Ис. Шипева – съветник: Аз правя следното предложение за решение: 
Общински съвет град Копривщица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от 

ЗМСМА Общински съвет Копривщица реши: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ община Копривщица да се изплащат субсидии за услуга 

– обществен превоз на пътници по градска автобусна линия Копривщица – гара 
Копривщица в размер на 2100,00лв. месечно, считано от месец май 2014г. до из-
бор на изпълнител от проведена процедура по Наредба №2 от 15.03.2002г. за ус-
ловията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на об-
ществен превоз на пътници с автобуси и прави следните промени в Бюджета на 
Община Копривщица за 2014г. 
№ Наименование на 

Приходите/Разходите 
за 2014г. 

Параграф Собствени средства Разлика 
Било Става 

1 Местни приходи     
 Приходи от данък 

върху превозните 
средства 

13-03 24000,00 34000,00 10000,0 

2 Местни разходи. 
Дейност: други дей-
ности по транспорта 

    

 Други субсидии и 
плащания 

43-09 0 10000,00 10000,00 

 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков представи проекта за ре-

шение  от г-жа Шипева на гласуване. 
„за” – 10  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Б. Виларов, Ис. Вълов, Ив. Кривирал-

чев, Л. Цеков, П. Тороманова,  Г. Козлеков, Ст. Бучков, Ис. Шипева. 
„против” – 0 
„въздържал се” – 1 -  Р. Скендерова, 

Прие се Решение № 378  
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Общински съвет град Копривщица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 
от ЗМСМА Общински съвет Копривщица реши: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ община Копривщица да се изплащат субсидии за 
услуга – обществен превоз на пътници по градска автобусна линия Коприв-
щица – гара Копривщица в размер на 2100,00лв. месечно, считано от месец 
май 2014г. до избор на изпълнител от проведена процедура по Наредба №2 от 
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и прави следните 
промени в Бюджета на Община Копривщица за 2014г. 

 
№ Наименование на 

Приходите/Разходите 
за 2014г. 

Параграф Собствени средства Разлика 
Било Става 

1 Местни приходи     
 Приходи от данък 

върху превозните 
средства 

13-03 24000,00 34000,00 10000,0 

2 Местни разходи. 
Дейност: други дей-
ности по транспорта 

    

 Други субсидии и 
плащания 

43-09 0 10000,00 10000,00 

 
По т.5 от дневния ред - Разглеждане на Доклад КСПЗООКНВМСТ – от-

носно отчет за дейността на НЧ „Х.Н.Д.Палавеев”. 
Г. Герданов представи проекта за решение. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков представи проекта за ре-

шение  от г-жа Шипева на гласуване. 
„за” – 10  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Б. Виларов, Ис. Вълов, Ив. Кривирал-

чев, Л. Цеков, П. Тороманова, Р. Скендерова, Г. Козлеков, Ис. Шипева. 
„против” – 0 
„въздържал се” – 1 -  Ст. Бучков 
Прие се Решение № 379 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.26а от ЗНЧ Общински съвет Копривщица ре-
ши:Приема отчет за дейността на НЧ „Х.Н.Д.Палавеев” за 2013год. 

 
 
 
 
По т.6 от дневния ред - Разглеждане на Доклад КСПЗООКНВМСТ – от-

носно бюджет на НЧ „Х.Н.Д.Палавеев”. 
Г. Герданов представи проекта за Бюджет на НЧ. 
След разисквания с г-жа М. Брайкова – ДДФСД се реши да отпадне субси-

дията от община Копривщица.  
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков представи проекта за ре-

шение  от комисията на гласуване. 
„за” – 9  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Л. Цеков, 

П. Тороманова, Р. Скендерова, Г. Козлеков, Ис. Шипева. 
„против” – 0 
„въздържал се” – 2 -  Ст. Бучков, Б. Виларов 
Прие се Решение № 380 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет Копривщица реши:Приема проект 
на Бюджет на читалище Х.Н.Д.Палавеев за 2014год. /Приложение 1/ 

 
По точка 7 от дневния ред - Разглеждане на Доклад КСПЗООКНВМСТ 

– относно предложение фондация „Малък Зограф”. 
Г. Герданов представи докладната на комисията. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков представи проекта за ре-
шение  от комисията на гласуване. 

„за” – 11  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Л. Це-
ков, П. Тороманова, Р. Скендерова, Г. Козлеков, Ис. Шипева, Ст. Бучков, Б. Вила-
ров 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 -   
Прие се Решение № 381 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет Копривщица реши: Дава положи-



 
 

- 11 - 
 

телно становище за съвместна дейност с фондация „Малък Зограф”. 
 
По т.8 от дневния ред - Разглеждане на Доклад КСПЗООКНВМСТ – от-

носно удостояване посмъртно със званието почетен гражданин на П. Теофи-
лов. 

Г. Герданов представи проекта за решение. 
Л. Цекова – председател на ОбС: Моля за предложения за комисия за таен 

избор. 
Ис .Шипева – съветник: Предлагам: Г. Герданов - председател, Ис. Вълов, 

Ив. Кривиралчев 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков представи проекта за ре-

шение  от комисията на гласуване. 
„за” – 11  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Л. Це-

ков, П. Тороманова, Р. Скендерова, Г. Козлеков, Ис. Шипева, Ст. Бучков, Б. Вила-
ров 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0    
Прие се Решение № 382 
На основание чл.24 ал.1 от ЗМСМА и чл.5 ал.2 т.2  от ПОДОСК Общин-

ски съвет – Копривщица Реши: 
Избира временна комисия, която да организира и проведе тайното гла-

суване за удостояване със звание почетен гражданин на П. Теофилов, в със-
тав: 

1. Г. Герданов - председател 
2. Ис. Вълов 
3. Ив. Кривиралчев 

 
Комисията утвърди образец на бюлетин и проведе таен избор, като след 

проведения таен избор: 
„за” – 11  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Л. Це-

ков, П. Тороманова, Р. Скендерова, Г. Козлеков, Ис. Шипева, Ст. Бучков, Б. Вила-
ров 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0    
Прие се Решение № 383 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 19 от ПОДОСК 
Общински съвет Копривщица реши: Удостоява посмъртно със звание почетен 
гражданин и връчва почетен знак на наследниците на Петко Теофилов Теофи-
лов. 

 
По т.9 от дневния ред - Разглеждане на Доклад КТСУ – относно жалба 

Келчеви. 
Г. Козлеков представи проекта за решение от комисията. 
Л. Цеков поясни казуса и представи хронология на проблема. 
Б. Виларов – съветник: Защо не е изпълнено решението 385 / 26.07.2007год.; 

262 /2009; 449/ 2011год. 
Л. Цеков – председател на ОбС: 449 е изпълнено. 
Г. Келчев – гражданин: С какво се проявих пред тази община та 13 години ме 

въртите на шиш. Въпросът трябва да се реши тук от Вас, което да доведе до про-
мяна на плана, кой го промени. Не знаем какво се иска от мен и от брат ми. Да си 
отрежем палците ли трябва? Ние си знаем законите. Както омбудсмана убеди об-
щината да ни обезвъзмезди, проекта можеше да е от проектанта. Да поясни облас-
тния управител какви са нашите права. Да направи една комисия.   Стига с този 
терор. Тези пари как се събират, които сме платили 400000,00лв. за ПУП. 

Б. Виларов – съветник: Звънете на господин архитекта дали може да направи 
това парцелиране според българското законодателство. Нямаме право да взимаме 
ние такова решение. Действително е скандално 13 години това да се бави. 

Л. Цеков проведе телефонен разговор с Н. Цанков – архитект на община Коп-
ривщица и се реши да се направи една среща като л. Цеков пое ангажимента да я 
организира на която да се намери начин за решение на проблема. 

Поради не постъпили други предложения се премина към следваща точка. 
По т.10 от дневния ред - Разглеждане на Доклад КЕУР – относно удължа-

ване на настоящия регулаторен период до 31.12.2014 г. и допълване на теку-
щия бизнес план на „ВиК” ЕООД – София за периода 2014 – 2015 г. 

Л. Цеков представи бизнес плана, като обърна внимание, че община Коприв-
щица не е включена никъде в него.  Предложи да не се съгласува докато не се 
направят съответните промени в него. 

Б. Виларов – съветник: Миналото лято присъствах на една сбирка. В рамките 
на месец – два след назначението на новия директор се е срещнал с 21 кмета, но 
каза, че ще се обади за среща и с нашия кмет – такава среща дали се е осъществи-
ла не знам. На тази сбирка се дискутираха различни практики, но става дума изця-
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ло за новия проект за генерален план до 2039. Там за съжаление не присъства ни-
кой от ОА. 

Г. Герданов – съветник: Не мога да разбера – протакаме този въпрос, съвет-
ниците защо си мълчат и защо ще позволят да не се вземе сериозна позиция по от-
ношение на водата. За водата въпроса е неотложен.  

Р. Скендерова – съветник: Доклада на комисията няма проект за решение, за-
щото приехме становище днес да се представи списък  с възловите места. В този 
ред на мисли – резултата е, че нещо е пропуснато. Днес, защо нямаме този списък, 
за да излезем с решение. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Среща с Кмета е проведе-
на, обсъдиха се всички въпроси. Тогава се споразумяха всички дупки по асфалта 
да бъдат направени от ВиК, а по калдъръма от нас. Какво от това, че ще го върнем 
ние плана ако другите гласуват да го приемат. Какво от това, че ОбС Копривщица 
не го приема? Да се съгласува плана със следните допълнения: Ремонт и огражда-
не на резервоарите на община Копривщица, изчистване и заграждания на двете 
водохващания Шириней и Стръмна река, изкърпване  на ул. Радомирова, ул. пол-
ковник Кесяков и ул. Костадин Доганов. 

Б. Виларов – съветник: Едно уточнение – ВиК асоциацията взима решение, 
като всяко община има %- тен дял на база население. Нещата независимо от това  
дали го съгласуваме то той ще бъде приет. Предлагам да бъдат включени и тези 
неща. Това трябва в оперативен порядък да се уточни с областен управител, както 
и финансовата част. 

Г. Герданов – съветник: Добавям и ул. Душко Цаков и ул. Г. Бенковски. 
Р. Скенедерова – съветник: Предлагам да се гласува едно обединено предло-

жение. 
След продължилите разисквания, поради не постъпили други предложения Л. 

Цеков представи проекта за решение  на гласуване. 
„за” – 11  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Л. Це-

ков, П. Тороманова, Р. Скендерова, Г. Козлеков, Ис. Шипева, Ст. Бучков, Б. Вила-
ров 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0    
Прие се Решение № 384 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и $ 14 от преходните и заключи-

телни разпоредби от ЗИД на Закона за водите Общински съвет Копривщица ре-
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ши: Съгласува допълнение към текущия бизнес план за период 2014 – 2015, като 
предлага в него да се направят следните допълнения: 

1. Ремонт и ограждане на резервоарите на община Копривщица. 
2. Изчистване и заграждания на двете водохващания Шириней и Стръмна 

река. 
3. Изкърпване  на ул. Радомирова, ул. полковник Кесяков, ул. Костадин 

Доганов, ул. Душко Цаков и ул. Г. Бенковски. 
 
По т. 11 от дневния ред - Разглеждане на Доклад КЕУР – относно утвър-

ждаване на критерии за отдаване на имоти от ОПФ и утвърждаване на дого-
вор. 

Б. Виларов – съветник: Критериите не са ни представени, образеца на договор 
също не ни е представен. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица представи образеца на до-
говор. 

Л. Цеков запозна съветниците с предишни решения на ОбС, както и с внесе-
ното в деня на сесията предложение от ОА за това горските ливади да се отдават 
също под наем от ОП, което да се гледа без решение на комисия поради наложи-
телността от спешно решение. 

По въпроса за горските ливади В. Новакова обясни на съветниците защо се 
налага да се приеме проекта за решение. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков представи проекта за ре-
шение  на гласуване. 

„за” – 10  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Л. Це-
ков, П. Тороманова, Р. Скендерова, Г. Козлеков,  Б. Виларов 

„против” – 0 
„въздържал се” – 1 – Р. Скендерова 
Ис. Шипева – отсъства от залата. 
Прие се Решение № 385 
На основание чл.41 ал.1 чл.43 ал.1  и ал.3 от ЗГ, чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, 

Общински съвет реши: Отдава под наем 800 дка поземлени имоти в горски 
територии – собственост на община Копривщица, на лица отговарящи на т.1 
от Решение № 346 от 17.01.2014г на ОбС Копривщица. 

 
Л. Цеков представи гостите от областна служба по земеделие и от общинска 

служба по земеделие. 
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Ст. Патьоров – представител на областна служба по земеделие: Виждам, че 
доста работа е свършена. Няма да се спускам в дълги слова. Ще си позволя да ка-
жа две неща – наредба 5 изискуем документ е правното основание, има стандарт 
4.1. има променя минимално изискуемо количество е един хектар. Със задоволст-
во констатирам, че е даден приоритет на стопаните с животните. 

Р. Йовков – гражданин: Имам въпрос към ВрИД има ли списъка, който е 
изискуем по чл.37 о? Има списък към решението, който трябва да е одобрен от 
АХ. 

В. Новакова – ВрИД ОП „Копривщица”: Списъка е одобрен, но той е отворен 
и ще се добавят новите заявления. Не е заверено от АХ. 

Р. Йовков – гражданин: Колко земи от общия фонд са дадени. Колко договора 
има сключени към момента? Има абсолютна дискриминация при подписване на 
договорите.  

В. Новакова – ВрИД ОП „Копривщица”: Не можем да кажем към момента ще 
можем да кажем към 07.05. 

Р. Йовков – гражданин: Браво Вие не можете към 30.04 да кажете. Тук идваме 
гражданите да получим информация. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Нямаме такава задача днес. 
Да не сме на изпит? 

Р. Йовков – гражданин: Не знаем колко площи са отдадени, останаха ли пло-
щи за отдаване? Условно ако вземем 100 дка, а Вие да вземете 30 дка, според Вас 
редно ли е? 

Ст. Патьоров – представител на областна служба по земеделие: „37 п” – само 
не би следвало да не се удовлетворяват за хора с животни – аз изразявам лично 
мнение. Принципала в лицето на собственика на пасища да реши.  

В продължилата дискусия имаше граждани, които изказаха недоволство от 
начина за отдаване на пасища, както и от факта, че заплащат непочистена мера. 
Предложиха ако трябва да се редуцират пасищата, но всеки да вземе нещо мини-
мално поне. 

Р. Скендерова – съветник: Аз като най-смела правя следния проект за реше-
ние: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ОбС реши: Приема следния критерий 
за отдаване на мерите от общински поземлен фонд: Имотите да се отдават по ка-
дастрален номер на един ползвател, като се заплаща на 100% неговата площ по 
скица, с изключение на имотите в които има случай с разорани ниви или същест-
вуващи гори и ливади. 

След продължилите разисквания, поради не постъпили други предложения Л. 
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Цеков представи проекта за решение  на гласуване. 
„за” – 8  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Л. Цеков, 

П. Тороманова, Р. Скендерова, Г. Козлеков,  Б. Виларов 
„против” – 0 
„въздържал се” – 2 -  Ст. Бучков, П. Тороманова 
Ис. Шипева – отсъства от залата. 
Прие се Решение № 386  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 

реши: Приема следния критерий за отдаване на мерите от общински поземлен 
фонд: Имотите да се отдават по кадастрален номер на един ползвател, като се 
заплаща на 100% неговата площ по скица, с изключение на имотите в които има 
случай с разорани ниви или съществуващи гори и ливади. 

Ст. Мрънков – гражданин: В момента Вие посегнахте на готовата баница. 
По т.12 от дневния ред - Разглеждане на Доклад КЕУР – относно прераз-

глеждане на Решения № 360/28.02.2014 г. и 361/28.02.2014 г. на ОбС Коприв-
щица, изпратени от Областен управител на област София област в АССО и 
заведени  под № 379 и 380 от 2014 г. 

Р. Скендерова – съветник: Предлагам да отменим съответните решения и бъ-
дат преразгледани отново. 

Ст. Бучков – съветник: Да се прегласуват решенията и да изчакаме решението 
на АССО. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Цялата административна преписка сме я изп-
ратили в съда.  

 
Р. Йовков – гражданин: Аз ще Ви кажа какво ще стане. Вариант 1 – аз предла-

гам отменяте решения 360 и 361 след което се гласуват отново. Вариант 2 – не от-
меняме, в момента сме застанали да се инатим. Кой е по-по-най. Ние искаме рав-
ноправни условия. Трябва предприятието да плаща таксата от корен. На края на 
годината. Сега ОП добива дърва с 10 лв такса от корен. Ние предлагаме да са 
11,00лв такса от корен. Искам общинските съветници да си изразят мнението. 
Твърдя, че общината няма да загуби и един лев. Приемете варианта, че съда каже, 
че Вие сте прави. Ако Вие сте прави аз Ви казвам, че съм 99.9% по ЗЗК. Това ре-
шение ще бъде отменено. Тези хора са тук да чуят. Аз Ви гарантирам, че частни-
ци, ОП и всички ще загубят тази година. По този начин ако промените решенията 
ще получите пари и то гарантирани. Днес ще проличи има ли инат или не. Това 
решение се взе на инат заради мен.  
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Л. Цеков – председател на ОбС: За мнението за инат не съм съгласен. Тук ни 
приравнявате на ученици на изпит. Вие казахте да е така по достигнати цени - на-
ли? От там ново искан, ново искане… 

Р. Йовков – гражданин: Цените за три месеца паднаха с 10.00лв. на 73,00лв на 
тон и не искат дървата в констаномо, Габровница. Не ги искаме тия дърва. Доби-
ваме ги и ги даваме на Вас. Няма на кой да ги дадем. Тук е счетоводителката ще 
Ви покаже и фактурите ако искате. Едно дело се води 3-6 месеца. От тази гледна 
точка е по добре да отменим решенията и да ги приемем нови решения.  

Ив. Кривиралчев – съветник: Не трябва ли това да мине отново на комисия.  
Л. Цеков – председател на ОбС: Нека се изкажат от ОП. 
В. Новакова – ВрИД ОП „Копривщица”: Аз не съм предприятието да кажат и 

колегите. 
Ив. Вълков – служител ОП: Ние сме ако трябва да се намалят цените и да за-

почва да се работи. 
В. Новакова – ВрИД ОП „Копривщица”: Ако разковничето е само дървата- 

да, но вие имате намаление по всички асортименти. 
Р. Йовков – гражданин: Кажете къде ние да отстъпим тогава. Единствения 

проблем са дървата. 
В. Новакова – ВрИД ОП „Копривщица”: Мисля, че във връзка със социалната 

политика цената е разумна. 
Р. Йовков – гражданин: За гражданите на Челопеч – реална цена ли са? 
В. Новакова – ВрИД ОП „Копривщица”: Нека да кажем тогава, че от Челопеч 

ни пуснаха автобус без пари за децата за Пловдив в много критичен момент. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Като слушам предприятието имам чувството, 

че ОП са съгласни на цени от 22,00лв. 
В. Новакова – ВрИД ОП „Копривщица”: Ние за да сме като на пазар нека са 

25,00лв.  
Р. Христов – гражданин: Цените, които трябва се гласуват са за всички еднак-

ви, а за гражданите се гласуват дотации, защото иначе се получава не лоялна кон-
куренция. 

След продължилите разисквания, поради не постъпили други предложения Л. 
Цеков представи проекта за решение  за отмяна на Решение 360 и 361 на гласува-
не. 

„за” – 10  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Л. Це-
ков, П. Тороманова, Р. Скендерова, Г. Козлеков,  Б. Виларов, П. Тороманова и Ис. 
Шипева  
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„против” – 1 Ст. Бучков 
„въздържал се” – 0 -   
Прие се Решение № 387 

На основание чл.45 ал.9 от Закон за местното самоуправление и местна-
та администрация. Общински съвет – Копривщица Реши: 

Отменя решение № 360 и Решение № 361 по Протокол № 38 от 
28.02.2014год. на Общински съвет – Копривщица. 

 
Ив. Кривиралчев – съветник: Предлагам за приемане отново на решенията да 

се върнат на комисия. 
Ст. Бучков – съветник: Предложените цени са гледани само на сесия, аз пред-

лагам 30.00лв. Тези обекти не са на по лоши места. предлагам да приемем същите 
цени. 

Р. Йовков – гражданин: Ти си се заинатил, ако искаш да тръгнем да ги гледа-
ме обект по обект. Ако сметнеш икономическата вреда малка ли ще е? 

П. Тороманова – съветник: Да вземем едно компромисно решение – дайте ед-
на средна цена да се приеме. 

Р. Йовков – гражданин: 24,00 лева например. 
П. Тороманова – съветник: Добре предлагам да е 24,00 лева. 
Р. Скендерова – съветник: Предлагам 24,00лв 
След продължилите разисквания, поради не постъпили други предложения Л. 

Цеков представи проекта за на гласуване. 
„за” – 10  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Л. Це-

ков, П. Тороманова, Р. Скендерова, Г. Козлеков,  Б. Виларов, П. Тороманова и Ис. 
Шипева  

„против” – 0  
„въздържал се” – 1 -  Ст. Бучков 
Прие се Решение № 388 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.3 от 

НАРЕДБАТА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти   Общински съвет Копривщица 
реши: 
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1. Ползването на дървесина от подотдели 9016 „н“, 9040 „ж“, 9044 „в“  и 
9080 „и“ да се извърши по реда на чл.112, ал.1, т.1 и чл.115, ал.1, т.1 от 
Закона за горите, във връзка с чл.5, ал.1 , т.1 от НАРЕДБАТА за усло-
вията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските терито-
рии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти – чрез продажба на стояща дървесина на 
корен. 
 

2. Началните цени за подотдел 9016 „н“ са както следва: 
 
 

категория / сортимент мярка ед. цена лв./плътен м3  
1. ЕСД  бб 

Трупи за бичене над 30 см м3 60,00 
Трупи за бичене 18-29 см м3 53,00 

2. ССД   
Трупи за бичене м3 30,00 

3. ДСД   
Ритловици м3 15,00 

4.  Технологична дървесина м3 10,00 
5. Дърва   

ОЗМ м3 30,00 
Дърва за огрев м3 10,00 

 
3. Началните цени за подотдели 9040 „ж“, 9044 „в“  и 9080 „и“ са: 

 
категория / сортимент мярка ед. цена лв./плътен м3  

Трупи за бичене шперплат м3 122,00 
Трупи за бичене над 50 см м3 65,00 
Трупи за бичене от 30 – 49 см м3 60,00 
Трупи за бичене от 18 – 29 см м3 57,00 
 Технологична дървесина м3 30,00 
ОЗМ м3 35,00 
Дърва за огрев м3 24,00 

 
4. Ползването на дървесина от подотдел 9042 „ч“  се извършват по реда на 

чл.111, ал.2, т.2 от Закона за горите, чрез продажба на стояща дървесина 
на корен – местно население. 
 

5. Началните цени за подотдел 9042 „ч“  са определените съгласно Наред-
ба 2: 
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6. Ползването на дървесина от подотдели 9016 „о“, 9041 „а, г“, 9054 „б, и“, 

9055 „в, г, д“, 9081 „к, л“, 9042 „и, п, ф ц“, 9116 „д“,  се извършват по ре-
да на чл.112, ал.1, т.2 от Закона за горите, във връзка с чл.5, ал.1 , т.2 от 
НАРЕДБАТА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейнос-
ти в горските територии - държавна и общинска собственост, и за полз-
ването на дървесина и недървесни горски продукти – чрез добив и про-
дажба на добитата дървесина от общинско предприятие „Копривщица“. 
 

7. Продажбата на дървесината от подотдели 9016 „о“, 9041 „а, г“, 9054 „б, 
и“, 9055 „в, г, д“, 9081 „к, л“, 9042 „и, п, ф ц“, 9116 „д“ се извършват 
както следва: 

a.  50% чрез продажба по цаноразпис 
b.  50% чрез продажба на търг 
c. Начални цени  за подотдели  9041 „а, г“, 9054 „б, и“, 9055 „в, г, д“, 

9081 „к, л“, 9042 „и, п, ф ц“    са както следва: 
 

сортимент мярка Дървесен 
вид 

Цена 
лв./м3 

Дървесен 
вид 

Цена 
лв./м3 

Трупи за шперплат пл.м3 бк 140,00 см - 
Трупи за бичене Дтк > 50 см пл.м3 бк 90,00 см 95,00 
Трупи за бичене Дтк от 30 
до 49 см 

пл.м3 бк 85,00 см 95,00 

Трупи за бичене Дтк от 18 
до 29 см 

пл.м3 бк 80,00 см 85,00 

Трупи за бичене Дтк от 15 
до 17 см 

пл.м3 бк 50,00 см 65,00 

Технологична дървесина пл.м3 бк 50,00 см 45,00 
ОЗМ пл.м3 бк 50,00 см 50,00 
Дърва за горене пр.м3 бк 28,00 см 20,00 
 

d. продажни цени за подотдели 9016 „о“ и 9116 „д“ са цените опреде-
лени с Решение № 296 / 12.09.2013 г. на ОбС Копривщица. 

 
8. При добив  на дървесина, от редовни (несанитарни) сечи, от дървесен 

вид бял бор, цената да бъде с 5 /пет/ лв. на плътен м3 по-ниска от дос-
тигнатата цена за дървесина от дървесен вид смърч.  
 

9. Всички цени се отнасят  за дървесина на временен склад, без ДДС. 
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Р. Йовков – гражданин: Вземете решение и за отмененото 361. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Наистина за него предлагам да го приемем 
същото. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков представи проекта за на 
гласуване. 

„за” – 11  - Ст. Драгийски, Г. Герданов, Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Л. Це-
ков, П. Тороманова, Р. Скендерова, Г. Козлеков,  Б. Виларов, П. Тороманова и Ис. 
Шипева, Ст. Бучков 

„против” – 0  
„въздържал се” – 0   
Прие се Решение № 389 
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.3 от 

НАРЕДБАТА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти  Общински съвет Копривщица ре-
ши:Изменя Решение № 353/ 31.01.2014год в частта II.  Т.2. 
Било:  
Т.2 – Началните тръжни цени да са достигнатите цени за добив от корен през 
изминалата година. 
Става: 
Т.2 – Началните тръжни цени да са според Решение № 387 т.3 от 
30.04.2014год. 
 

По точка 12 от дневния ред - Разни 
Л. Цеков – председател на ОбС: Колеги ние не приехме решението за овърд-

рафта, приехме решение да се търси отговорност за виновните, но ако не се тегли 
овърдрафт, течат лихви и то големи, щетите кой този път ще ги поеме? Призова-
вам Ви да го преразгледаме това решение да не ходи пак в комисия и да го гласу-
ваме отново като много спешен и важен въпрос. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков представи проекта за на 
гласуване. 

„за” – 8  - Г. Герданов, Ис. Вълов, Ив. Кривиралчев, Л. Цеков, П. Тороманова, 
Р. Скендерова, Г. Козлеков  и Ст. Бучков 

„против” – 0  
„въздържал се” – 1 – Ст. Драгийски 
Ис. Шипева не гласува 
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Б. Виларов – напусна заседанието.   
Прие се Решение № 390 
На основание чл.57 ал.6 от ПОДОСК и чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, 

ал.1, т. 10 от ЗМСМА,Общински съвет Копривщица реши: 
Дава съгласие Дирекция на музеите  да сключи договор за овърдрафт, при 
спазване на ЗПФ и следните условия: 
            1.1. Максималния размер на кредита - 20 000 /двадесет хиляди/ лева. 
            1.2. Валута на кредита – Български лева (BGN). 
            1.3. Начина на обезпечаване– бъдещи приходи на ДМ, в това число 
собствени приходи на ДМ . 

1.5. Източниците за погасяване – собствените приходи . 
            1.7. Максимален ГПР - до 15 %; 
    2. Възлага на Директора на ДМ да представи на Кмета информация за 
сключения договор и изпълнението му. 

  
 

По точка 13 - Питания - няма 
По точка 14 - Отговор на питания 

Н. Карагьозов даде отговор на питанията. 
Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков – председател на ОбС  закри за-

седанието. 
 
Край: 23:40 часа. 
 
Протоколист: ……п……                  Председател на ОбС: ………п……… 
    
              /М. Тороманова/                                                  /Л. Цеков/ 
        


