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П Р О Т О К О Л    № 42 

 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:           Община Копривщица  
ДАТА:                                               29.05.2014 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                16:30 h - 18:30 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                Мария Хр. Тороманова 

 
Днес 29.05.2014 година се проведе заседание на Общински съвет - град Коп-

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

ва,  Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Въ-
лов, Г. Герданов, Р. Скендерова, Ст. Бучков 

Б. Виларов - отсъства 
Р. Скендерова – закъснял. 
Присъстват граждани и служители от ОА. 
Л. Цеков представи проекта за дневен ред. 

1. Заповед на областния управител, относно техническа грешка в решение на 
ОбС 

2. Попълване състава на постоянните комисии и избор на зам.председател на 
ОбС. 

3. Докладна на Р. Скендерова – председател КЕУР, относно: Молба от Филип 
Костов Шкодров с вх.№1043/09.05.2014 г. до Кмета на община Копривщица 
и писмо от Кмета на Община Копривщица с изх.№1043/15.05.2014 г. до ОбС 
Копривщица. 

4. Докладна на Р. Скендерова – председател КЕУР, относно: Молба от Петър 
Николов Аксимов до Председателя на Обс Копривщица  

5. Докладна на Р. Скендерова – председател КЕУР, относно: Молба с 
вх.№124/16.05.2014 г. до ОбС Копривщица от Марийка Динева Косева – 
председател на дружество „Диабет Копривщица”. 

6. Доклад от Г. Козлеков – председател на КТСУ, относно: Доклад на Кмета на 
община Копривщица с вх.№123/16.05.2014 г. относно изработка ПУП. 

7. Отговор на питания 
8. Питания 
9. Разни 

 
Л. Цеков предложи поради това, че има отсъстващи съветници т.2 да се отло-
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жи за следващо заседание. 
Поради непостъпили други предложения Л. Цеков постави дневния ред на 

гласуване. 
„за” – 9 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се следния дневен ред: 

1. Заповед на областния управител, относно техническа грешка в решение на 
ОбС 

2. Докладна на Р. Скендерова – председател КЕУР, относно: Молба от Филип 
Костов Шкодров с вх.№1043/09.05.2014 г. до Кмета на община Копривщица 
и писмо от Кмета на Община Копривщица с изх.№1043/15.05.2014 г. до ОбС 
Копривщица. 

3. Докладна на Р. Скендерова – председател КЕУР, относно: Молба от Петър 
Николов Аксимов до Председателя на ОбС Копривщица  

4. Докладна на Р. Скендерова – председател КЕУР, относно: Молба с 
вх.№124/16.05.2014 г. до ОбС Копривщица от Марийка Динева Косева – 
председател на дружество „Диабет Копривщица”. 

5. Доклад от Г. Козлеков – председател на КТСУ, относно: Доклад на Кмета на 
община Копривщица с вх.№123/16.05.2014 г. относно изработка ПУП. 

6. Отговор на питания 
7. Питания 
8. Разни 

По т.1 от дневния ред – заповед на областния управител, относно допус-
ната техническа грешка на решение на ОбС. 

Л. Цеков – председател на ОбС предложи решението да се коригира като до-
бие следния вид: На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА Общински съвет реши: 

Изменя  решение № 377/30.04.2014 като решението става: 
1. Одобрява кандидатстване на община Копривщица с  проектно предло-

жение „Създаване на дигитален център – културно историческо наследство на 
Копривщица” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо прост-
ранство” 2009-2014, Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуст-
ва”, 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 фи-
налния доклад по проекта.  

3. ОА и ОбС декларират, 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. Ха-
джи 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 дейст-
вия съгласно българското законодателство и изискванията по Финансовия механи-
зъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014, Програма БГ08 
“Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 2 – „Документиране на кул-
турната история”.  

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков подложи предложението 
на гласуване. 

„за” – 9  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Ши-
пева – Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Бучков 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 392 
На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА Общински съвет реши: 
Изменя  решение № 377/30.04.2014 като решението става: 

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”. 

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. ОА и ОбС декларират, че предназначението на сграда-
та/помещенията/, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно 
за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по про-
екта. 

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 
действия съгласно българското законодателство и изискванията по Финан-



 
 

- 4 - 
 

совия механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014, 
Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 2 – 
„Документиране на културната история”.  

 
По т.2 от дневния ред - Докладна на Р. Скендерова – председател 

КЕУР, относно: Молба от Филип Костов Шкодров с вх.№1043/09.05.2014 г. 
до Кмета на община Копривщица и писмо от Кмета на Община Коприв-
щица с изх.№1043/15.05.2014 г. до ОбС Копривщица. 

Ст. Бучков представи проекта за решение. 
Ф. Шкодров – гражданин обясни, че ползва под аренда имота и го е засял с 

малини и шипки, както и, че възнамерява да продължи да го ползва. 
М. Тороманова – техн. секретар на ОбС изчете чл. .24а ал.6 т.1 от ЗСПЗЗ, като 

съветниците отбелязаха да се поправи техн. грешка, че не е т.8 а т.1. 
Ис. Шипева – съветник: Според мена да се добави, че е за малини и шипка за 

да е ясно, че става въпрос за трайни насаждения. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков подложи предложението 

на гласуване. 
„за” – 9  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Ши-

пева – Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 393 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) Общински съвет Копривщица РЕШИ: 

Дава съгласие за отдаване под аренда на имоти кад.№ 127016 и №127010 
засети с трайни насаждения – шипки и малини, за срок от 10 години без търг 
или конкурс  по реда на чл.24а ал.6 т.1 от ЗСПЗЗ с наемна цена 10,00 лв на 
декар, която да се анексира ежегодно съгласно инфлацията. 

 
По т.3 от дневния ред - Докладна на Р. Скендерова – председател КЕУР, 

относно: Молба от Петър Николов Аксимов до Председателя на Обс Коп-
ривщица  

Л. Цеков представи проекта за решение. 
М. Брайкова – директор ДФСД: По бюджет парите са 15000,00лв. От там са 

текущите за онко болните, бебета са от този параграф. Нямам против, ако дирек-
ция социално подпомагане да се намери друга възможност, искам да кажа, че до 
тук давахме, сега ще спираме да даваме, не казвам ние да не подпомагаме, но тези 
средства не знам до кога ще стигнат. До края на годината може да има и други.  
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Ис. Шипева – съветник: Предлагам да гласуваме все пак, както за другите до 
сега. 

Г. Герданов – съветник: Моето мнение, че трябва да ги подкрепим. Общината 
трябва да помага при такива случаи. Предлагам сумата 500.00лв. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков подложи предложението 
на гласуване. 

„за” – 9  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Ши-
пева – Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Ст. Бучков 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се Решение № 394 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) Общински съвет Копривщица РЕШИ: 

Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Петър Аксимов –
– поради влошеното и здравословно състояние и необходимостта от скъпо 
струващо лечение – 500,00лв 

Средствата за бъдат предвидени в параграф 4214 - "Обезщетения и по-
мощи по решение на Общинския съвет" в местна дейност "'Общинска адми-
нистрация". 

Р. Скендерова се присъедини към заседанието /час – 16,55/. 
По т.4 от дневния ред - Докладна на Р. Скендерова – председател КЕУР, 

относно: Молба с вх.№124/16.05.2014 г. до ОбС Копривщица от Марийка Ди-
нева Косева – председател на дружество „Диабет Копривщица”. 

 
М. Косева – председател на д-во „Диабет”: Имаме нужда да ни се отпусне 

помощ в някакъв размер, защото много са ни разходите. Знаете диабета е болест, 
която уврежда всички органи. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Колко ходят за процедури? 
М. Косева – председател на д-во „Диабет”: Почти всички пътуват, даваме 

много пари за профил за иглички и т.н. по два пъти в годината се ходи и на конт-
ролен преглед. 

Г. Герданов – съветник: Кажете някаква цифра за да стъпи общинския съвет. 
М. Косева – председател на д-во „Диабет”: Ние не знаем с какви средства 

разполагате! 
Л. Цеков – председател на ОбС: На онкоболните поемаме едно пътуване до 

София. Колко е билетът до Пирдоп? 
М. Косева – председател на д-во „Диабет”: Четири лева. 
П.Каменова – гражданин: Нашата молба е да е помощта за тези хора, които 
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членуват при нас, иначе диабетиците са два пъти повече, но тези, които влезнаха с 
желание само за тях подпомагане. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Ние не можем да Ви делим, ако вземем ре-
шение ще е за всички. 

П. Тороманова – съветник: Не всички диабетно болни са социално слаби. 
Ис. Шипева – съветник: Как ще се включим в бюджета? 
Р. Скендерова – съветник: Искам да попитам ние ще гласуваме някакво право 

като преференция или целево подпомагане? 
Ис. Шипева – съветник: Предлагам да е това решение с актуализация на Бю-

джет 2014 и да е обвързано със списъци от докторите или подобно нещо. 
Р. Скендерова – съветник: Ние какво ще подпомагаме? Защо трябва да гласу-

ваме сега като нямаме яснота? 
Л. Цеков – председател на ОбС: Да го отложим с актуализация на бюджета да 

се прави, като госпожа Косева да ни представи списък, заверен от медицинско ли-
це своевременно. 

Съветниците, решиха да отложат точката за разглеждане с актуализация на 
Бюджет 2014. 

По т. 5 от дневния ред – Доклад от Г. Козлеков – председател на КТСУ, 
относно: Доклад на Кмета на община Копривщица с вх.№123/16.05.2014 г. от-
носно изработка ПУП. 

Г. Козлеков представи докладната на комисията. 
Г. Герданов – съветник: Щом докладната е от Кмета и щом е пусната на ОбС 

да реши е необходимо. Те са наши съграждани. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Аз съм против да се отесняват улиците. 
С. Главчев – гражданин: Съгласен съм, че улиците са тесни, но това е пло-

щадка пред къщи. Искам да си изправя двора, има шест чупки на лицето на моя 
двор. Пред нас няма нито асфалт, нито калдъръм. Тази кал влиза в дома ми.  Ре-
ших да го купя и аз да се грижа. 

Г. Козлеков – съветник: Става въпрос за малки квадратури. Става въпрос за 
25м2. 

Ст. Драгийски – съветник: Аз съм съгласен, но желаещите да дадат гаранция, 
че ще ги закупят, не посли при цена от 50 евро да се откажат. 

С. Главчев – гражданин: То трябва да е реална цена. 
Ис. Шипева- съветник: Аз съм против, първо, защото има страшно много 

идентични случай и после всички те ще са тук, второ опасявам се, че това с наред-
би за улици ще сме в противоречие. Още повече преди няколко сесии имахме  при 
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положение, че само преди няколко седмици имахме такъв случай и категорично 
отказахме. Аз съм по-съгласна общината да го облагороди там района. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков подложи предложението 
на гласуване. 

„за” – 4  - Л. Цеков, Г. Козлеков, Г. Герданов, Р. Скендерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 6 П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев, Ис. Шипева – Пухова, 

Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Ст. Бучков 
Решението не се прие. 
По искане на Г. Герданов се дадоха 5 минути почивка, през което време Л. 

Цеков да предостави подготвеното и неприето решение на подпис. 
Г. Козлеков, Ис. Шипева, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков и П. Тороманова на-

пуснаха заседанието. 
 
Поради изчерпване липса на кворум заседанието приключи . 

 
Край: 18:30 часа. 
 
Протоколист: …….……                  Председател на ОбС: ……….……… 
    
              /М. Тороманова/                                                  /Л. Цеков/ 
        


