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П Р О Т О К О Л    № 45 

 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:           Община Копривщица  
ДАТА:                                               31.07.2014 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                15:00 h - 18:45 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                Мария Хр. Тороманова 

 
Днес 31.07.2014 година се проведе заседание на Общински съвет - град Коп-

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

ва,  Ив. Кривиралчев,  Ис. Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герда-
нов, Ст. Бучков, Б. Виларов, Г. Козлеков  

Р. Скендерова – отсъства 
Ст. Бучков - закъснял 
Присъстват граждани и служители от ОА. 
Л. Цеков – председател на ОбС, представи проекта за дневен ред, като напра-

ви предложение т.6 от предложения дневен ред да стане т.1, а т.8 да стане т.2. 
Б. Виларов – съветник: За какво точно става въпрос по предложената т.1? До 

колкото си спомням става дума за комисии, а не за една, според мен би трябвало 
да се гледат всички комисии. 

Л. Цеков – председател ОбС: Като стигнем до нея ще го разискваме. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложения 

дневен ред с така направеното предложение за промяна на гласуване. 
„за” – 5 
„против” – 0 
„въздържал се” – 4 
Прие се следния дневен ред: 

1. Разглеждане на докладна записка от КЕУР, относно  настаняване на много-
детна майка в общински имот. 

2. Разглеждане на докладна записка от КТСУ, относно проблем с дъждовни 
води минаващи през частен имот. 

3. Отказ на общински съветник от състава на постоянна комисия и избор на 
нов.  

4. Избор на зам. Председател на ОбС 
5. Разглеждане на докладна записка от КТСУ, относно върнато решение от об-
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ластен управител. 
6. Разглеждане на докладна записка от КЕУР, относно отпускане на финансова 

помощ. 
7. Разглеждане на докладна записка от КЕУР, относно поемане на такса – хра-

на на граждани на община Копривщица от общинския бюджет. 
8. Разглеждане на докладна записка от КЕУР, относно продажба на общински 

имоти 
9. Разглеждане на докладна записка от КТСУ, относно: Читалищен имот. 
10. Разглеждане на докладна записка от КТСУ, относно изготвяне на ПУП 
11. Разни. 
12. Питания  
13. Отговор на питания 
 
Г. Герданов – съветник: Гласувах въздържал се, защото, че е много глупаво 

винаги да казваме има граждани да им минат точките. Общинските сесии са за 
граждани, нека да видят за какво става въпрос. Така или иначе информацията за 
сесии се изкривява доста, така, че тази порочна практика да минават точките нап-
ред … нека гражданите да следят дневния ред, така ще са осведомени какво става 
в нашия град. 

Л. Цеков – председател на ОБС: Да изясня нещо – аз бях помолен от граждани-
те. 

М. Михайлов – гражданин: Да, аз помолих ако е възможно да е по предна точ-
ка. 

Б. Виларов – съветник: Според мен трябва да се обсъжда въпросът за всички 
комисии. 

По т.1 от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от КЕУР, относно  
настаняване на многодетна майка в общински имот. 

Г. Козлеков представи докладната като член на КЕУР. 
Ис. Шипева – съветник: Предлагам в решението да пише името на учител, а 

именно г-жа Рускова. 
Б. Виларов – съветник: Да се уточни, че става въпрос за две помещения. 
Ис. Вълов – съветник: Като дойде външен човек нащупваме се на средата на 

моста и сме готови, а на учителя по музика, че му тече на главата никой не забе-
лязва. 

Ис. Шипева – съветник: Да го запишем, че е под наем и в съответствие с На-
редбата за таксите. 
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Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков постави предложението 
на комисията с направените предложения за промине на гласуване. 

„за” – 8 - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев,  Ис. Шипева – Пу-
хова, Ст. Драгийски, Г. Герданов, Б. Виларов, Г. Козлеков  

„против” – 1 – Ис. Вълов 
„въздържал се” - 0  
Прие се решение № 409 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА  Общински съвет Копривщица 

реши: 
1. Възлага на Кмета на община Копривщица да настани под наем в об-

щежитието на СОУ „Л. Каравелов”, на г-жа Гинка Костадинов Анто-
нова Димитрова с децата си, като и се предоставят двете помещения, 
което се ползваше от учителя по музика - г-жа Рускова. 

2. Определя наем, съгласно чл.23 ал.1 и 2 от Наредба №2 на ОбС Коп-
ривщица, като консумативите са за сметка на наемателя. 

 
По т.2 от дневния ред- Разглеждане на докладна записка от КТСУ, относно 

проблем с дъждовни води минаващи през частен имот. 
Г. Герданов – съветник: Моето мнение е понеже това е един въпрос, който 

много наболя да вземем едно решение, което да обезпечи семейството, затова аз 
предлагам Кмета на община Копривщица с изключително тясно съдействие на 
ВиК, с изключително тясно съдействие на директора на ТСУ да изготви проект, 
план и да се реши въпросът. 

О. Родригес ДДТСУ разясни как законово може да се реши проблемът, като 
цитира чл.87 от ЗУТ. 

Б. Виларов – съветник: Сега има ли възможност да се реши технически въпро-
сът? 

О. Родригес - ДДТСУ: Има техническо решение, но трябва да се реализира го-
лемия проект за ВиК. 

М. Михайлов – гражданин: Предлагам да се намери такова обезщетение, което 
да удовлетвори г-н Вълов. Този въпрос стои от 50 години. 

Л. Цеков- председател на ОбС: Има възможност да се учреди сервитутно право 
на двата имота.  

Б. Виларов – съветник: Миналия път на комисията стана въпрос, че действи-
телно, че има много такива случаи и ако на едно место се направи, ще се наложи 
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да се направи и на останалите случаи, което общината ще е изключително затруд-
нена да го направи.  

Михайлова – гражданин: Ние не сме против да се ползва имота от сем. Вълов, 
но сме против да се затвори канавката. Вие трябва да започнете да ги решавате 
тези проблеми. Закона позволява парично обезщетение, може и имотно, защо не го 
решавате. 

Ис. Вълов – съветник: Отказват защото е за Искрен. Сега ми цитират разни 
точки, но по един друг закон за защита на собствеността, аз мога да вдигна дувара 
с 60 см и ако до вдигна какво ще стане?  

М. Михайлов – гражданин: Десет къщи увисват при такова решение. 
Б. Виларов – съветник: Няма ли възможност да се реши технически въпроса 

сега? 
О. Родригес - ДДТСУ: Ако отколоним тези води сега, утре ще се появи същия 

проблем на друго место. 
Л. Цеков – председател на ОбС: По тази улица има 3-4 такива дерета. 
Б. Виларов – съветник: На мен ми звучи несериозно да няма техническо реше-

ние. 
Ст. Гарчев – зам. Кмет: Има техническо решение, но те не са съгласни. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Ако вземем принципно решение, трябва да е 

за всички. Утре ще са на опашка на вратата. Трябва да вземем принципно решение 
за всички. 

Михайлова – гражданин: Предлагам да отложите разглеждането на въпроса и 
да направите сметка, колко са тези дерета и вече да започнете поетапно да ги оп-
равяте.  

Ис. Вълов – съветник: Взимайте решение сега по молбата, а после взимайте за 
другите. Вие може да взимате решения още пет месеца, не мога да чака. Ако иска 
някой да мине да види на какво ми е заприличал двора – бурени три метра. Вие 
може да си взимате решения и 100 години, но аз не мога да чакам. Както искат та-
ка да го вземат. Не мога да чакам още една година. Ако искате направете го. 

Г. Козлеков – съветник: Предложи какво искаш! 
Ис. Вълов – съветник: Никой нищо не ми е предлагал до сега и аз не мога да 

кажа какво. 
Г. Козлеков – съветник: Цеков, нали предложи там някакъв вариант. 
Л. Цеков – председател ОбС: Да, със учредяване на сервитут. 
Ис. Вълов – съветник: Да бе да мога да си минавам по уличката, иначе какво 

ще си плащам такса ли?  
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П. Тороманова – съветник: Ако се стигне до този вариант със замяна ще се ре-
шат ли нещата, да не остане пак така проблема с водата? Вие ли имате нещо пред-
вид. 

Ис. Вълов – съветник: То ще си остане общинско. 
П. Тороманова – съветник: Да каже изнася ли му, или не. 
Ис. Шипева – съветник: Ние тук да не сме на договорки – изнася ли му или не. 

Я моля Ви се въведете някакъв ред! Взимай си думата – тук да не сме на пазара. 
Казват си проблема, казваш как може да се реши ако може, може, ще се пазарим 
тука като… 

Ис. Вълов – съветник: Какво ме въртите наляво на дясно, през моя имот няма 
да минава водата и точка по въпроса, като искат да им отстъпя имота и да ми го 
заменят… 

Л. Цеков – председател на ОбС: Не искаш и да ти се заплати. 
Ис. Вълов – съветник: Естествено! Аз като взема 20,00 лева какво ще правя с 

тях. 
Ис. Шипева – съветник: Лошото е, че това повлича друг… 
Ис. Вълов – съветник: Мен това не ме грее да ти кажа. 
Ис. Шипева – съветник: Ние не представляваме еднолично някой тук, а цяла 

Копривщица. 
Ис. Вълов – съветник: Мен това не ме грее! Това няма да се реши ако не пов-

лече крак някой. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Не е ясно и колко квадрата е, ние да вземем 

решение като не знаем колко квадрата, къде е имота за замяна, каква замянка, ни-
що не ни е предложено тук. 

Ис. Вълов – съветник: Да е предложено, аз не съм виновен за това. 
Г. Герданов – съветник: Аз мисля, че това е удачно. Има специалисти, които да 

го решат. 
Ис. Шипева – съветник: Трябва да се решат първо технически нещата. 
Л. Цеков – председател на ОбС: В ЗУТ пише, ако няма техническо решение. 
О. Родригес – ДДТСУ: Вие решавате какво да се предприеме. 
Ис. Шипева – съветник: Ние решавамо, но когато имаме реално поставени не-

щата със смислен отговор, Вие сте затова специалистите в общината да кажете на-
чините как да се реши… 

М. Михайлов – гражданин: Това, ако са 15 дерета по 50 квадрата са 750 квад-
рата с които Вие решавате кардинално нещата. При голям обществен интерес. 
Техническата възможност е с големия проект да се направят отвеждащи колекто-
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ри. 
Ис. Шипева – съветник: Той дава срещу заплащане. 
Б. Виларов – съветник: В момента ние можем да решим само: Възлагаме да 

предложи проект за обезвъзмездяване на еди кой си терен.  
Михайлова – гражданка: Аз Ви предлагам 1. Възлага на Кмета да изготви 

справка, колко са такива случаи. 2. Възлага на Кмета на общината какви са вари-
антите за решаване на проблемите. 3. Да се водят преговори с г-жа Милена Вълова 
за обезвъзмездяване с имот. 

Ис. Вълов – съветник: Да има срок до… 
Б. Виларов – съветник: В срок от един месец да се добави и нататък както каза 

г-жата. 
О. Родригес – ДДТСУ: Канализацията на половин град минава през чужд имо-

ти, тези хора попадат тук, а на другата половина водопровода. Какво ще заменим, 
какво общината ще преотстъпи – терен ли, земя ли – това е малко кон за кокошка. 
Всеки после ще почне щом на Искрен му дадоха и на мен трябва да дадат. 

М. Михайлов – гражданин: Дайте, което предложи г-н Виларов да се реши, 
това, което казвате ще се реши до 2-3 години генерално. 

Ис. Шипева – съветник: В момента не сме готови. 
Б. Виларов – съветник: Предлагам: 
1. Да се изясни има ли възможност за технически решаване в случая с г-жа 

Милена Вълова. 
2. При невъзможност за решение да се предложи проект за обезвъзмездява-

не на г-жа М. Вълова. 
Ис. Вълов – съветник: Сложете някакъв срок, защото ще си отпътува в годи-

ните. 
Г. Герданов – съветник: Това за един месец е несериозно в сезона на отпус-

ките. Проблема е от много време – за един месец… 
Н. Карагьозов – секретар на ОА: Напишете да е ясно какво трябва да се пра-

ви. Има техническо решение на проблема с направения проект за ВиК, пари няма 
да се реализира. Съгласно закона е изготвен проекта и е съгласуван навсякъде. 
Има техническо решение. 

Б. Виларов – съветник: Да се пробва по бедствия и аварии. 
Н. Карагьозов – секретар на ОА: Знаете какво е по бедствия и аварии, още 

чакаме Доганска, да не говорим, че другите улици не се коментират. Разговаряйте 
с Искрен – съгласен ли е 28 квадрата да ги даваме отпред, да ги оправяме по няка-
къв начин и това е. 
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Ис. Вълов – съветник: Ще ти се ама не става! Къде ще го разширят, там е 
улица! Няма как да стане там. 

Михайлова – гражданин: Има много правни форми, Вие кажете какво иска-
те. 

Ис. Вълов – съветник: Какво предлагат –нищо! 
Ис. Шипева – съветник: Имаш ли някакво предложение – кажи. 
Ис. Вълов – съветник: Ако някой каже какво има предвид – къде има имот и 

за да си избера – добре, но никой не казва. Аз ме изкарахте някакъв просяк – тук 
на преговори. Добре, почваме утре на преговори.  

Б. Виларов – съветник: Няма как да не стане без преговори. 
Ис. Вълов – съветник: В момента тоя двор не мога да го използвам, дори и 

да го вземат ще остане един коридор да се проветрява къщата. Дори и Родригес, 
където казва, ама то ще стане тъй, ще стане, тай. Ще стане като решавано през 
времето. Там жената /бог да я прости/ е правил подпорни стени, колкото тази маса 
да не му бутне къщата. Ще чакам големия проект да ми мине една тръба през дво-
ра и да ми кажат глей си работата – няма да стане. Да се съберат там и да идат да 
ми кажат сега. Ако има вариант тази вода да я няма не искам нищо от общината, 
само, че си искам двора, мен и без това ми е двора от едната страна 5м, а от друга-
та 10м. 

Ис. Шипева – съветник: Няма там общинско място да Ви се даде. 
Ис. Вълов – съветник: От долу е комшията, от другата страна е път, отгоре 

трябва да ми е вход и какво става сега – аз ще си разтуря целия двор за да мога да 
уйдисвам на някой. Няма да стане. 

Михайлова – гражданин: Кажи конкретно – искаш ли пространството при 
Неда – устройва ли те това? 

Ис. Вълов – съветник: Може Би. Даже не съм го мислил този вариант. 
М. Михайлов – гражданин: Казвай какво искаш да се ориентират.  
Михайлова – гражданка: То се пише една конкретна молба, моля да бъде 

изменен плана за регулация…. 
Ис. Вълов – съветник: Айде стига сега, ще си пиша – аз да не съм просяк 

тук. Напиши една молба, че искам да се измени плана за регулация и искам при 
паметника 25 кв.м. Никой не е съгласен. Мога да го спра. 

Михайлова – гражданка: Не може да я спреш – трябва да имаш проект. 
Ис. Вълов – съветник: мога да я спра, хайде да видим дали не мога. 
Н. Карагьозов – секретар на ОА: Знаеш ли къде отива канализацията? Това е 

проблема – Искрен не го интересува – той слага дувар и водата да отива където ще 
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– така беше и при г-н Келчев – слагам бетон и да ходи където иска.  Сега сещате 
ли се къде е проблема. 

Ис. Вълов – съветник: За това има секретар да го реши проблема.  
Н. Карагьозов – секретар на ОА: Изказвам се като Н. Карагьозов, секретаря 

не дава къде да минава водата… 
Г. Козлеков – съветник: Да вземе този вариант – последния за ч. Неда и да се 

подкрепи. 
Б. Виларов – съветник: Предлагам следния проект за решение: В срок от 30 

дни Кмета на общината: 
1. Да внесе справка за всички дерета от отвеждащите подводни води, които 

минават през частни имоти. 
2. Да проведе консултация и предложи проект за решение за отчуждаване и 

обезщетяване на жалбоподателя – Милена Вълова, който е съгласуван с тях. 
Л. Цеков – председател на ОбС, подложи проекта за решение на КЕУР. 

„за” – 0 –  
„против” – 0 –  
„въздържал се” – 9 - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев,  Ис. 

Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, Г. Герданов, Б. Виларов, Г. Козлеков, Ст. 
Бучков  

Ис. Вълов – не гласува 
Предложението не се прие 
Л. Цеков – председател на ОбС, подложи проекта за решение предложен от г-

н Виларов. 
„за” – 7 – Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев, , Ст. Драгийски, Г. 

Герданов, Б. Виларов, Г. Козлеков 
„против” – 0 –  
„въздържал се” – 2 -  Ис. Шипева – Пухова, Ст. Бучков  
Ис. Вълов – не гласува 
Прие се решение №410 

На основание чл.21 ал.8 от Закон за местното самоуправление и местна-
та администрация, Общински съвет Копривщица реши: 

В срок от 30 дни Кмета на общината: 
1. Да внесе справка за всички дерета от отвеждащите дъждовни води, 

които минават през частни имоти. 
2. Да проведе консултация и предложи проект за решение за отчужда-
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ване и обезщетяване на жалбоподателя – Милена Вълова, който е съгласуван 
с тях. 

Б. Виларов – съветник: От името на политическа група искам десет минути 
почивка. 

Прие се 10 минути почивка. 
След почивката общинските съветници Б. Виларов, Ис. Вълов, Г. Герданов и 

Ст. Драгийски не се присъединиха към заседанието на ОбС. 
 
По т.3 от дневния ред - Отказ на общински съветник от състава на постоянна 

комисия и избор на нов.  
Л. Цеков – председател на ОбС: Аз си правя отвод от КОАВ, тъй като е в 

противовес на ЗМСМА. Реших да си дам отвод и да го отстъпя на г-н Виларов, 
който не членува в нито една комисия. Не е удачно да го гласуваме в негово от-
съствие, предлагам да гласуваме само моя отвод. 

Поради не постъпили други предложения г-н Л. Цеков постави на гласуване 
отвод от КОАВ на Л. Цеков. 

„за” – 6 – Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев, , Г. Козлеков, Ис. 
Шипева – Пухова, Ст. Бучков  

„против” – 0 –  
„въздържал се” – 0 -   
Прие се решение №411 
На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, Общински съвет Копривщица 

реши: Приема отвод на г-н Л. Цеков като члена на КОАВ. 
 
По т.4 от дневния ред - Избор на зам. Председател на ОбС 
Съветниците решиха да се отложи и гледа при пълен състав на ОбС. 
 
По т.5 от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от КТСУ, относно 

върнато решение от областен управител. 
Г. Козлеков представи проекта за решение – касаещ отмяна на решение № 

398. 
Поради не постъпили други предложения г-н Л. Цеков постави на гласуване 

докладната на КТСУ. 
„за” – 6 – Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев, , Г. Козлеков, Ис. 

Шипева – Пухова, Ст. Бучков  
„против” – 0 –  
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„въздържал се” – 0 -   
Прие се решение №412 Мотиви: Заповед № ОС – 114/21.07.2014год на 

Областния управител. 

На основание чл.45 ал.9 от Закон за местното самоуправление и местна-
та администрация. Общински съвет – Копривщица Реши: Отменя решение 
№ 398 по Протокол № 44 от 27.06.2014год. на Общински съвет – Копривщица. 

Г. Козлеков представи проекта за решение – касаещ промяна на предназначе-
нието на имота. 

Поради не постъпили други предложения г-н Л. Цеков постави на гласуване 
докладната на КЕУР. 

„за” – 0 –  
„против” – 5– Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев, , Г. Козлеков, 

Ст. Бучков  
„въздържал се” – 1 -  Ис. Шипева – Пухова 
Предложението не се прие. 
 
По т.6 от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от КЕУР, относно 

отпускане на финансова помощ. 
Ст. Бучков представи проекта за решение. 
Ис. Шипева – съветник: Предлагам да се запише – подпомагаме еднократно с 

350,00лв., и да отпадне, че е за такса за университет. 
Поради не постъпили други предложения г-н Л. Цеков постави на гласуване 

докладната на КЕУР. 
„за” – 6 – Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев, , Г. Козлеков, Ис. 

Шипева – Пухова, Ст. Бучков  
„против” – 0 –  
„въздържал се” – 0 -   
Прие се решение №413 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Копривщица 

Реши:Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Цве-
телин Василев  Вълков –– кръгъл сирак - в размер 350,00лв. Средствата за 
бъдат предвидени в параграф 4214 - "Обезщетения и помощи по решение на 
Общинския съвет" в местна дейност "'Общинска администрация". 

  
По т.7 от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от КЕУР, относно 
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поемане на такса – храна на граждани на община Копривщица от общинския бю-
джет. 

Ст. Бучков представи проекта за решение. 
Поради не постъпили други предложения г-н Л. Цеков постави на гласуване 

докладната на КЕУР. 
„за” – 6 – Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев, , Г. Козлеков, Ис. 

Шипева – Пухова, Ст. Бучков  
„против” – 0 –  
„въздържал се” – 0 -   
Прие се решение №414 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Копривщица 

Реши: 
Дава съгласие да бъде поета такса – храна към ДСП на: 
Цветелин Василев  Вълков –– кръгъл сирак – студент - до края на месец 

септември; 
Стоян Ангелов Атев – до края на бюджетната година. 
Средствата за бъдат предвидени в параграф 4214 - "Обезщетения и по-

мощи по решение на Общинския съвет" в местна дейност "'Общинска адми-
нистрация". 

 
По т.8 от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от КЕУР, относно 

продажба на общински имоти 
Л. Цеков – председател на ОбС: Това е сериозен въпрос и би трябвало да сме 

всички. Колегите ни излъгаха, че ще излязат почивка и напуснаха заседанието, 
причината не я знаем, както и да е това е тяхно решение.  

Съветниците решиха да се отложи и гледа при пълен състав на ОбС. 
По т.9 от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от КТСУ, относно: 

Читалищен имот. 
Г. Козлеков представи проекта за решение.  
Ис. Шипева – съветник: Говорейки с председателя на читалището, тя каза – 

архитекта като го е направил как трябва да стане, като там е площад, иначе трябва 
да се прави ПУП, да се изменя регулация, което не знам кому е нужно, като общи-
ната може да си взима наем там за тези 20 кв.м. Няма да гласувам, понеже е неза-
коносъобразно. Как може един архитект, който идва веднъж в месеца и да решава 
неща, които няма да ги съгласуват НИПК, защото са върнали и заданието за ОУП 
– целия. Глупости пълни. Не може да ни ръководи от Ахелой. Кое да придадем, на 
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някой става ли му ясно? 
Л. Цеков – председател на ОбС: Не става ясно и в тяхната молба и в доклад-

ната на Кмета. Има и устойчивост на крайречния парк там. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Въпросът е кое го налага това. 
Ис. Шипева – съветник: В. Йовкова – наемател, казва, че в проекта е залегна-

ло изолация на фасадата, като смятат, че ако им го придадем ще се реши този 
проблем. Аз не мисля, че това ще реши този проблем. 

Л. Цеков – председател на ОбС: В ТСУ е открита тетрадка в която всеки може 
да заяви претенции. Аз смятам, че това заявление тряябва да е в тази тетрадка. В 
този вид според мен решението е правилно. 

Н. Карагьозов – секретар на ОА: Въпросът дали да чакат ОУП или не. Дока-
зано е правото на собственост на 880 кв.м би следвало да е отреден, а не да са в 
двора на Старото училище. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Предлагам следния проект за решение: Въз-
лага на Кмета изработка на ПУП – ПРЗ за сметка на читалище „Х.Н.Д.Палавеев”, 
за определяне собствеността на читалището в размер на 880 кв.м., съгласно нота-
риален акт №154 от 2012год. 

Поради не постъпили други предложения г-н Л. Цеков постави на гласуване 
докладната на КТСУ. 

„за” – 0 –  
„против” – 1– Ст. Бучков  
„въздържал се” – 5 -  Ис. Шипева – Пухова, Л. Цеков, П. Тороманова,  

Ив. Кривиралчев, , Г. Козлеков, 
Предложението не се прие. 

Поради не постъпили други предложения г-н Л. Цеков постави на гласуване 
направеното от него предложение. 

„за” – 5 – Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев, , Г. Козлеков, Ис. 
Шипева – Пухова 

„против” – 0 –  
„въздържал се” – 1 -  Ст. Бучков  
Прие се решение №415 

Мотиви: Молба НЧ „Х.Н.Д. Палавеев” 

На основание чл. 21 ал. 1 т.8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, 
ал. 2, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, общински съвет – Копривщица Реши: Възлага на 
Кмета изработка на ПУП – ПРЗ за сметка на читалище „Х.Н.Д.Палавеев”, за 
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определяне собствеността на читалището в размер на 880 кв.м., съгласно 
нотариален акт №154 от 2012год. 

 
По т.9 от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от КТСУ, относно 

изготвяне на ПУП 
Г. Козлеков представи докладната на комисията.  
Л. Цеков – председател на ОбС: Аз ще гласувам против, това ще повлече 

всички собственици, които ползват прилежащи части към търговски имоти. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Само да отбележа, че док-

ладната е не дава съгласие, така, че ако гласувате против – излиза, че давате съгла-
сие. 

Поради не постъпили други предложения г-н Л. Цеков постави на гласуване 
направеното от КТСУ предложение. 

„за” – 6 – Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев, , Г. Козлеков, Ис. 
Шипева – Пухова, Ст. Бучков 

„против” – 0 –  
„въздържал се” – 0 -    
Прие се решение №416 

На основание чл.21 ал.8 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет – Копривщица Реши:ОбС не дава съгласие 
за изработване на ПУП – ПР за възстановяване на регулационни граници на 
стар УПИ III – общ., в кв.33 по плана на гр. Копривщица. 

По т.10 от дневния ред - Разни. 
Л. Цеков представи допълнителни материали, относно: заплащане на съвет-

ници – указания на НОИ, отказа за ползване на Гъркова къща от НУКК, уведом-
ление за отпуск, протокол от АДФИ по проверката по парковото оформление, 
уведомление по жалба на съветник от ВКП. 

Р. Ватахов – гражданин: Интересува ме, някой запознат ли е как става тази 
сеч от мерите, влизат ли в общината приходи? Интересува ме, защото съм заинте-
ресовано лице и аз ползвам мери да ми кажете как става? Някой знае ли, че се се-
че? Някой ако е запознат да каже как става?! Тук има горски да каже – на мен ми 
казах само пет дървета. Аз имам 260 дка. 

Ст. Бучков – съветник: Това са общински гори – не знам. 
Ив- Кривиралчев – съветник: Ако има някакъв начин нека го знаем всичи, да 

анексираме договорите и да почваме. Да оправяме мерите. 
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Р. Ватахов – гражданин: Кмета знае ли? 
Л. Цеков – председател на ОбС: Не. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Всички знаят! 
Л. Цеков – председател на ОбС: Официално не се знае. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Не знам кой сече, но да се направи проверка. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Димитре, знае се. 
Р. Ватахов – гражданин: Не ако не да се провери. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Аз предлагам да го поставим като питане към 

ОА. 
Р. Ватахов – гражданин: Предлагам онзи господин с ботушките, който явно 

не му се брой да отиде да провери. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Всичко това се говори под сурдинга, ти има 

смелост да дойдеш да го кажеш. Ако това е законосъобразно да е за всички наема-
тели. Да се направи едно проверка. Предлагам г-н Гарчев утре да се подготви Ве-
нета и да се разисква в т. Разни. 

Ис. Шипева – съветник: Т.е Кмета да издаде една заповед за проверка. 
Ив. Кривиралчев – съветник: То трябва да се направи. 
Р. Ватахов – гражданин: Така е хем и в общината ще влезнат някакви пари – 

защо да не ги вземете? 
Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Вземете решение и ние ще го изпълним. 
Л. Цеков – съветник: Предлагам ОбС да излезем с решение: Кмете да издаде 

заповед за проверка, законно ли се изсича дървесина в отдадените под наем об-
щински мери и пасища. Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува. 

„за” – 6 – Л. Цеков, П. Тороманова,  Ив. Кривиралчев, , Г. Козлеков, Ис. 
Шипева – Пухова, Ст. Бучков 

„против” – 0 –  
„въздържал се” – 0 -    
Прие се решение №417 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.56 ал.6 от 

ПОДОСК, Общински съвет реши: Кмета да издаде заповед за проверка, за-
конно ли се изсича дървесина в отдадените под наем общински мери и паси-
ща. 

По т.11 от дневния ред - Питания  
Ив. Кривиралчев: Кой от общината трябва да сезира за изкърпване на пътя от 

отклонението до Кулата, защото аз съм един от потърпевшите, който щеше да си 
пребие семейството – има много дупки. 
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Ст. Гарчев – зам. Кмет: Има официално писмо и те знаят, чакаме да дойдат. 
Ст. Бучков – съветник: Защо общинските гробищни паркове са заприличали 

на джунгли? 
Ст. Гарчев – зам. Кмет: Чистим ги поетапно от понеделник пак ще се про-

дължи. 
П. Тороманова – съветник: Изчистиха ги като за парлама. 
М. Михайлов – гражданин: До Стрелча са обрасли храстите и няма видимост 

и там трябва да се погледне. 
Ис. Шипева – съветник: Кога ще се оправят дупките в калдъръма – по цялата 

Нешо Шабанов? 
Ст. Бучков – съветник: От запушването на земни маси по канавките ще се по-

чистят ли? 
М. Тороманова – гражданин: Аз искам да питам – за циганите пред ЦДГ как 

ги настаниха? Там до ЦДГ каква е тази тоалетна? 
Ст. Гарчев – зам. Кмет: Там Енчо, каза, че е в канализацията. 
М. Тороманова – гражданин: Да и си пускат водата за да отиде в канала! 
П. Тороманова – съветник: Те ловджиите го искаха и не им го дадохме! 

 Л. Цеков – председател на ОбС: Тази Багера каза, че дават наема – 72 лв на 
Галинов и той го плаща, значи Галинов не плаща наема, а те си го плащат - преот-
дава ли се? През ОбС за едни хора минава, но за други не минава. 
 Ст. Гарчев – зам. Кмет: Добре, разбрах, ще се прекрати договора там. 

По т.12 от дневния ред - Отговор на питания 
Л. Цеков представи отговора на питания. 
 
Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков закри заседанието. 

 
Край: 18:45 часа. 
 
Протоколист: …п….……                  Председател на ОбС: ……….п……… 
    
              /М. Тороманова/                                                  /Л. Цеков/ 
        
 


