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П Р О Т О К О Л    № 49 

 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:           Община Копривщица  
ДАТА:                                               31.10.2014 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                15:00 h - 21:30 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                Мария Хр. Тороманова 

 
Днес 31.10.2014 година се проведе заседание на Общински съвет - град Коп-

ривщица. 
Присъстваха общинските съветници: Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендеро-

ва, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. То-
романова, Ис. Шипева, Ст. Бучков. 

Р. Скендерова – закъсняла. 
Присъстват още: Г. Герданов – Кмет, М. Панчева – Цоловска – радио програ-

мен ръководител, служители на СОУ, служители на ДМ и граждани. 
Л. Цеков представи поканите от НЧ „Х.Н.Палавеев” и на СОУ „Л. Каравелов” 

по случай деня на будителя и по случай 180 години от рождението на Л. Каравелов. 
Л. Цеков представи проекта за дневен ред, както и предложи да се включи по-

ради спешността на въпроса, а именно отпускане на дърва на ДСП да се включи 
като допълнителна точка в дневния ред и да се разгледа на основание чл. 57 ал.6  от 
ПОДОСК от съветниците без въпросът да е разгледан от комисия. 

Ис. Шипева – съветник: В т. Разни да получите покана и да чуете за чествания-
та под патронажа на Президента на РБ – Р. Плевненлиев, относно 180 години от 
раждането на Л. Каравелов. 

Б. Виларов – съветник: Искам да попитам новоизбрания Кмет – той ли е внасял 
докладните за разпореждане с имоти? 

Г. Герданов – Кмет: Не, не съм аз, защото съм от три дни в длъжност. 
Б. Виларов – съветник: Тъй като имаме нова ситуация с новоизбран кмет, кой-

то не е запознат с предложенията на ОА за разпореждане с общински имоти, пред-
лагам т.1; т.3; т.4 и т.8 да отпаднат и новия Кмет да прецени кои докладни да се 
гледат и тогава да ги обсъждаме. Предлагам от тези с имотите да се гледа само тази 
за военното поделение, но да си вземем решение така както позволяват законите.  

Ив. Кривиралчев – съветник: В момента поделението е раздадено и се ползва, 



 
 

- 2 - от Протокол 49 
 

 

ние тепърва ще го говорим. Тези точки всички са гледани на комисия и аз предла-
гам да си останат в дневния ред. 

Ис. Шипева – съветник: Подкрепям Ив. Кривиралчев, за т.1 от дневния ред – 
тя е минала на комисия, до сега никой не го е крил, всичко е показно, още повече се 
касае за стопанисване на над 1500 предмета – движими паметници на културата. 
Въпросът е ясен и на г-н Герданов като съветник, предполагам не му е чужд и като 
Кмет. 

Б. Виларов – съветник: Има неща, които не са предвидени да се включат в 
програмата, а има решение да се разпорежда с тях и т.н. 

Г. Герданов – Кмет: Предлагам, поради това, че утре е ден на будителите и са 
тържествата от рождението на Л. Каравелов, предлагам да вземете решение „Хуба-
ва си моя горо” официално да стане химн на Копривщица. 

Б. Виларов – съветник: Има ли по т.1 – Протокол за въвод във владение?  
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Община Копривщица си е 

във владение на имота. Докладните са от легитимен временно изпълняващ Кмет на 
община Копривщица и от три дни имаме нов Кмет и с него са разгледани всички 
докладни и няма никакви проблеми. 

Ч. Косев – гражданин: в т. питания да запишете – питане от Ч. Косев. 
Л. Цеков – председател на ОбС: По дневния ред има две предложения, едното 

е да отпаднат т.1.3.4 и т.8 да отпаднат, а другото е на г-н Кривиралчев да отпаднат 
моля да гласува. Моля който е „за” да отпаднат т.1.3.4. и т.8, моля да гласува. 

„за” - 4 
„против” -  
„въздържал се” –  
Предложението не се приема. 
Л. Цеков -  председател на ОбС: Който е съгласен да останат, моля да гласува. 
„за” - 5 
„против” - 4 
„въздържал се” – 1 
Предложението не се приема. 
Ис. Шипева – съветник: Правя забележка на г-н Цеков, гласува се по реда на 

постъпване, първо трябва де се гласува предложения дневен ред, а после по реда на 
постъпване предложенията. 

Б. Виларов – съветник: Има предложен дневен, има предложенията за промени 
и първо се гласуват промените. 
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Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Има предложения за проме-
ни и те не се приеха, моля председателя да постави проекта за дневен ред на гласу-
ване. 

Л. Цеков представи оформения проект за дневен ред. 
Б. Виларов – съветник: Моля от името на политическа група искаме половин 

час почивка. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Призовавам Ви към конструктивна работа, за-

почнем ли заяжданията до никъде няма да стигнем. Половин час почивка в начало-
то е много. 

М. Тороманова – техн. секретар на ОбС: чл.78 ал.5 от ПОДОСК регламентира 
почивката. 

Л. Цеков – Председател на ОбС: Давам 10 минути почивка и започва заседани-
ето. 

Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Моля да се запише в протокола, че давате 
почивка в 15,40, заседанието започва в 15,00 часа. 40 минути ОбС още не е приел 
дневния ред. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Така, след почивката, който е съгласен… 
Р. Йовков – гражданин: Г-н председател, може ли да внеса малко яснота. По-

неже гледам и след избора на нов Кмет, преоблякъл се Илия обърнал се пак в тия. 
Съжалявам че много малко хора от града идват на сесии, освен дирекция на музеи-
те. Казах че  ние нямаме нищо против музеите да се разрастват но имаме против 
града да се смалява, тука знаете, че целият въпрос беше, че не стигнахме до край-
ния резултат, а именно госпожата директор на националния център по култура гор-
на баня това което заяви в срещата с нас да дойде и да го кача в договор и дали това 
тя което обеща че ще направи цялата необходима документация която изисква ми-
нистерство за бъде лицензирано едно училище и ще го лицензира. Така ние в Коп-
ривщица освен настоящото училище което имаме без да се закрива това училище и 
без да се заплашват хората че някой някого ще уволни или изгони поради това че 
имаме огромна база да създадем още едно ново училище и когато се предложи да се 
направи една работна група направи работна среща с тези хора и да видим това да-
ли те са готови да сключат това в договор. Това е като лична молба хората да не се 
ядосват и да става със заплахи които не са нужни на никой. Предлагам - има два 
начина населението на каже дали да има ново училище или още един музей казвам 
го нищо лично към г-жа Шипева и нищо лично към Дирекция на музеите, това не е 
лично моя амбиция населението което ви е избрало и Вас да прецените дали иска 
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ново училище или още един музей предлагам да не се бърза, въпросът е клатен от 
много години. Общината много хубаво направи че си върна владението тя винаги е 
била собственик а сега в момента си и ползвател, но да кажем така дали след някой 
да не казвам дали Гъркова или Кантарджиева или друга къща, чрез един такъв имот 
да може да се направят безплатно програма за едно ново училище да се одобри, за-
щото госпожата има невероятни позиции по този въпрос Дирекция на музеите пак 
да настани това което трябва да се настани, това е благодаря. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Мисля че никой от съветницити а и аз не е 
против да се отвори ново училище, ако трябва и 2, но доколкото разбирам защото 
този въпрос беше и през моя мандат, аз много пъти съм провел разговори госпожа 
Велянова, г-н Йовков, но това ли е цената - Гъркова къща за да се отвори училище. 

Р. Йовков – гражданин: Не е това цената. Оттам тръгна всичко значи ние не 
трябва хората които се занимаваме с образование в този град да поставяме размен-
ни монети аз казвам следното аз го предложих и мога това нещо да се ангажирам 
лично. Ние да изберем като град кой е най добрия вариант за града разбира се, ни-
кой еднолично да не го решава. Градът да каже това е най добрия вариант. Гъркова 
къща беше причината да се отвори тази тема затова казвам така господин Криви-
ралчев каза, ние тази точка сме я работили гледане на комисии не трябва и този път 
да се зачерква, но за един месец или с 20 дни нищо няма да се случи града и казвам 
следното да не се прави на инат на никой нито да се прави на инат на Дирекция на 
музеите нито на инат на училището, просто да не се прибърза, ние за първи път сме 
чули хора които се занимават със образование - аз специално, защото съм питал до-
ри в Англия, дали ако им се предостави база в града ще дойда да направят училище 
дори да не плащат наем и те казаха не искаме за първи път чух хора които казаха, 
ако вие ни оставите да ползваме имота ще го направим. Аз казах това ли е цената те 
казаха не е това цената. Има едно писмо което го е изпратила госпожа Велянова до 
Кмета ако искате го отворете и вижте хора които се занимават с образование и кул-
тура - те си тръгват от града като изгонени има го до Кмета писмото аз го имам ко-
пие изпратено до мен това показва че едва ли не община Копривщица се е държала 
некоректно с тях. Аз не не я защитавам и не съм неин адвокат. Молбата ми е да не 
се прибърза и мисля, че по разумно ще се балансира ако се изчака. 

Ис. Шипева – съветник: Може ли само една реплика първо искам да кажа че в 
продължение на две десетилетия много осезателно госпожа Велянова е оставила 
отпечатък в образованието в община Копривщица второ не мисля че мястото на ед-
но бъдещо училище каквото и да е то дето паметник от национално значение. 
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Р. Йовков – гражданин: Никой не е говорил Гъркова къща да стане в училище. 
Ис. Вълов – съветник: Тук се открива нова дилема, защо се манипулира об-

щественото мнение, че в Гъркова къща ще се открие училище? 
Св. Мухова – гражданин: Защо не почнете вече да говорите по дневния ред? 
Ис. Вълов – съветник: То си е наша работа. Освен глупости в наше село, друго 

не се говори. Хайде стига вече! 
Л. Цеков – председател на ОбС: Доколкото разбирам къщата няма да е за учи-

лище, тогава къщата за какво ще бъде използвана? Къде ще изложим експонатите 
от Ослекова къща? Самите музеи, те не са на Шипева, те са на общината. 

Р. Йовков – гражданин: Никой, никога не е казал, че тази къща ще е училище, 
нито, че тази къща ще е разменната монета. Казвам следното: хора, които могат да 
ни помогнат да реализираме квалитетно и класно училище, може да го направят 
срещу ползване на имот. Безспорно е добре в тази посока на града е добре да се ре-
ализира туристически поток, който да съживи  и горната част на града. Безспорно 
не трябва да се ограничава движението само в идеалния център на града. Явно от 
първата сесия се тръгва на нож. Да кажем така: да поканим Велянова и да кажем, 
ако ние Ви предложим друг имот, Вие ще ни направите ли програмата за ново учи-
лище и ще ни помогнете ли бързо да я реализираме. Ако те кажат да – ето това е 
решение. Това е моето предложение. Да направим баланс. 

Ис. Шипева – съветник: Много моля, лично бих искала да чуя на всеки съвет-
ник мнението. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Нека да гласуваме дневния ред и тогава да поч-
нем по точките. 

Л. Цеков подложи дневния ред, който се оформи на гласуване. 
„за” – 6 
„против” – 4 
„въздържал се” – 0 
Прие се следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., относно писмено желание на 

Дирекция на музеите с изх. № 164/04.09.2014 г. до Кмета на Община Копривщица 
за предоставяне за стопанисване и управление на общински имот „Гъркова къща”. 

2. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., относно писмено желание на 
ОП „Копривщица” за предоставяне за стопанисване и управление на общински 
имот – западен паркинг. 

3. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР, относно молба от Христина 
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Дойчева – Началник на ОСЗ – гр. Копривщица, относно предоставяне на помеще-
ние за нуждите на ОСЗ – гр. Копривщица и молба на Л. Алексиева за предоставяне 
помещение за лекарски кобинет. 

4. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., относно предложение за до-
пълнение на ПУРОС за 2014 г. за отдаване под наем с общински имот – апартамент 
в София. 

5. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., относно предложение за до-
пълнение на ПУРОС за 2014 г. за отдаване под наем с общински имот – военно по-
деление. 

6. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., относно предложение за до-
пълнение на ПУРОС за 2014 г. за отдаване под наем с общински имот – м. Крецул. 

7. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., относно предложение за пре-
доставяне на имот Палавееви къщи за ползване под наем от ОА. 

8. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР., относно проявен интерес за 
закупуване на имот ЧОС 

9. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР, относно кандидатстване на 
МБАЛ Пирдоп АД по проект „Изпълнение на пакет от мерки за повишаване енер-
гийната ефективност” 

10. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР, относно предоставяне на ко-
личества дървесина за добив и преработка на стояща дървесина на корен. 

11. Питания 
- Питане от г-н Ч. Косев 
12. Отговор на питания 
13. Разни. 
- Разглеждане докладна от Кмета на общината за отпускане допълнително дър-

ва на ДСП. 
- Разглеждане предложение от Кмета на общината за обявяване на пента „Ху-

бава си моя горо” за химн на Копривщица. 
 
По първа точка от дневния ред: 
Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Явно спорни моменти са общинс-

ките имоти и по-специално Гъркова къща, но понеже става въпрос за Закона за об-
щинската собственост, предлагам да се запознаем малко по подробно и ако трябва 
господи Цеков след няколко дни да извика извънредна сесия само за това и да се 
разгледа, да не тръгваме сега по някаква наклонена плоскост. 
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Л. Цеков – председател на ОбС: Как ще я предоставим на лицея, ако не е в 
програмата? 

Б. Виларов – съветник: Няма такова предложение. В докладната на комисията 
пише да бъде предоставена за стопанисване и ползване на ДМ. 

Ис. Вълов – съветник: Аз съм съгласен с г-н Йовков, да се разнищи целия казус 
и тогава да се реши, ако трябва да се допитаме до населението. Никой не иска да се 
покани тези хора. В крайна сметка за теб са гласували сто човека, нека тези хора си 
кажат мнението. Разбирам, че си водил много разговори и си разочарован. Ако се 
каже, че това училище може да стане факт ние ще го прескочим ли? 

Ив. Кривиралчев – съветник: Аз съм Гъркова къща да стане музей, но съм и за 
предложението на г-н Йовков за музей да се говори с госпожата и да се види града 
има много други къщи да и се предоставят.  

Р.Йовков – гражданин: Лично ще предложа да дадем друг имот. Нека се излъ-
чи група за преговор. Ако може да дадем един по нестегнат имот. Държа да напра-
вим работна група. Да направим така, че хем да свършим работа на музеите, но да 
направим нещо и за образованието. 

Б. Виларов – съветник: Миналия мандат е поставен въпрос на няколко пъти за 
Гъркова къщи и взаимоотношенията с лицея в Горна баня, тези въпроси са поставе-
ни от няколко човека включително и от мен защото непрекъснато се говори че не-
щата които се дължат от Горна баня не се изпълняват. През този мандат на два пъти 
съм се срещал с госпожа Велянова в кабинета на кмета когато госпожа Велянова 
беше поканена за оценяване на взаимоотношенията и тогава нещата които госпожа-
та пое като първоначален ангажимент като свързани с празници - чествания като 
първи юни всички тези неща бяха изпълнени. Много често съм чувал да се говори, 
че лицето нищо не е направило, междувременно имах възможност да разбера, че 
със тяхно съдействие се е осигурило средства за довършване на детската градина, 
учебници за училището, за оборудване на кабинет и така нататък, мисълта ми е че 
досега не е имало нещо което тя е поела като ангажимент и не е изпълнила. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Не е задължително да дадем Гъркова къща, на 
музеите дадем ли друга къща, трябва да се харчат общински пари – не сме толкова 
цъфнали. 

Ис. Шипева – съветник: Няма нито едно заявление в момента има точка Гър-
кова къща давате не давате и това е, какъв е проблемът тук един час шикалкавите. 

Р. Йовков – гражданин: Как може да имаш нещо от някого, като не си го пока-
нила, а той иска. 
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Ис. Шипева – съветник: Аз не мога да каня някого - в качеството си на никой. 
Р. Йовков – гражданин:  Преди имаше предложение да бъде поканен, но не е 

поканен до ден днешен. 
Ис. Шипева – съветник: Явно, че няма воля в част от съветниците как да се 

реши този проблем, няма воля и от Кмета, за това аз пък искам да чуя всеки съвет-
ник каква е неговата позиция. 

К. Неделева – служител ДМ: За нас е много необходимо експозиция да бъде 
изложена тъй като започва един много лош сезон и има риск хиляда и двеста па-
метника на културата – движими да бъдат похабени. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Аз съм за Гъркова къща да се даде на музеите но 
да се намери начин да се срещне с госпожата и да се направи нещо и за образовани-
ето. 

Св. Мухова – служител ДМ: Нека се покани госпожата, но каква е връзката 
между госпожата и Гъркова къща? 

Р. Йовков – гражданин: Госпожа Велянова ползва този имот вече 20 години, аз 
самия застъпих тезата, че те трябва да я освободят и да се направят при ясни прави-
ла. Преди малко казах, че общината направи много добре и си влезе да стопанисва 
имота. Има едно писмо което аз го имам, съжалявам, че не знаех, че днес ще се ра-
зисква този въпрос иначе щях да го донеса, в което се казва така, че ние сме обиди-
ли едни сериозни хора в сферата на образованието, които могат да ни помогнат 
много. Ако отидете в това училище във фоайето на училището и видите кои хора 
стоят в училищното настоятелство, веднага ще ви стане ясно кои хора сме обидили. 
От там възникна тази тема, защо трябва да обидим някои хора, които могат да ни 
бъдат полезни да направим безплатно образование къщата беше въпросния имот от 
където се тръгна. Аз казвам така може да направим баланс къщата дали да стане 
музей или да се ползва от някой който прави нещо за образованието и така или 
иначе  се е отворил този въпрос да го обсъдим компетентно докрай ако трябва и на-
селението има право и да свикаме един дебат един месец по рано обявен и да се из-
викат всички майки, всички хора, които желаят да дойдат и да изразят мнение. Да 
видим общото мнение на града защото тези имоти не са наши те нито са на шипева, 
нито на някой друг, този въпрос трябва да бъде решен и то в най скоро време. 
Предлагам да не се взима едно прибързано решение насочете една сесия по този 
въпрос само, да се покани госпожата, ако дойде, дойде, ако не значи е загубила ин-
терес. Ние не знаем в момента но тогава когато водихме разговори тя категорично 
заяви поканете ме не искам на 4 на 6 или 8 очи, а да дойда в общински съвет - ще 
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изясним всичките въпроси какви са и какво съм свършила и какво трябва да свър-
ша, тя е ясно заяви и пред Виларов – той е свидетел, тя е готова безплатно да нап-
рави такава програма и да съдейства за бързото нейно одобрение. Затова станах и за 
пети път се намесвам по въпроса тук не е разменна монета не е кой кого.  

Пенка Литова Кунчева – съветник: Аз първо искам да се обърна към всички, 
тъй като за мен този ден е вълнуващ с което обаче аз искам да споделя – в лицето 
на всички общински съветници аз се надявам да видя едни съмишленици, които на-
истина са загрижени и носят отговорност, и ще решават проблемите на нашите съг-
раждани, ще работят заедно за по - добро развитие на общината като цяло, за изди-
гането на нейния просперитет. Много малко е времето което ни остава това са ня-
колко месеца и трябва усилено да работим. По дневния ред за днешното заседание - 
защо гласувах против, мисля, че вече всички разбират, че има доста неясноти от-
носно първа точка, поне за мен е така, тъй като аз ще задам няколко въпроса. Разг-
леждайки имота който е свързан с имота в София и сравнявайки го с първа точка -  
искам да попитам минали са всички необходими процедури и до момента назначена 
комисия за приемане и предаване на имота. В момента прескачане процедури които 
не са преминали как бихме могли да вземем решение и след това няма да се наложи 
областния управител да ни върне това решение. Какво правим ако не в момента 
прибързаме и не ги отглеждаме тези неща какво се случва по късно, много лесно ще 
го вземем това решение аз искам обаче да кажа следното… 

Л. Цеков - председател на общински съвет: На комисията бяха предоставени 
всичките документи, всички процедури са преминати. 

Б. Виларов – съветник: Комисията не е общински съвет, документите трябва да 
се представят и на общински съвет. Аз ги нямам тези документи. 

Ис. Шипева – съветник:  Гъркова къща е предадена на общината с решение на 
съда, има заповед на кмета за приемане, има протокол на комисия приела имота, 
всичко това е предоставено на комисията естествено. Искате ли да спрем ясно е, че 
няма желание и няма да има музей. Да приключим и да не създаваме повече проб-
леми, продължете по следваща точка аз ще оттегля докладната.  Дерзайте в този 
дух, до никъде няма да стигнем, до тук съм вече, приключвам. Чухме заплахите, че 
ще го спрете няма смисъл да се разправяме. Историята казва, че днешният общинс-
ки съвет не иска да има още един музей в града това е моето мнение – приключвам, 
оттеглям докладната господин Цеков. 

Пенка Литова – Кунчева -  съветник: Тук не става въпрос някой да оттегля гос-
пожо Шипева, нека да запазим добрия диалог и добрия тон. Аз съм човекът, който в 
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момента с две ръце ще подкрепи идеята да стане музей, като знам много добре как 
стоят скрити 1500 експонати от колекцията на музеите, аз знам много добре че това 
е най доброто място, в същото време си мисля че минаваме през процедури, които 
не се обмислени добре. Много лесно ще го вземем това решение днес, но защо не го 
отложим да кажем за следваща сесия? 

Ис. Шипева – съветник: Ползотворно стопанисване на Гъркова къща Ви желая. 
Ис. Вълов – съветник: Ако г-жа Велянова каже, че е съгласна на друг имот… 
Ис. Шипева- съветник: Щом Велянова, ще управлява града, кажете и да идва 

Велянова и да и даваме всичко и да приключваме. 
Ис. Вълов – съветник: Ако г-жа Велянова каже, че иска точно тази къща, аз 

предлагам да се направи местен референдум и сега не сме ние всевишните, които да 
го решим.  

Б. Виларов – съветник: Смятам, че преди да вземем решение трябва да вземем 
решение трябва да се запознаем с цялата документация, включително и с докумен-
тите представени в съда, както и с писмото до Кмета. Действително трябва да се 
проведе такава среща с г-жа Велянова, а и така както е предложениеуто смятам, че 
е незаконосъобразно. 

Ст. Драгийски – съветник: Гласувах против, първа точка от дневния ред и няма 
да взема никакво отношение. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Мотивите Ви. Нямате против – добре! 
Г. Козлеков – съветник: Аз съм за Гъркова къща да стане на музей, но това, ко-

ето г-н Йовков предложи не е за пренебрегване. 
П. Тороманова – съветник: Аз съм точно на кантара – на средата. Както слу-

шам, че господин Йовков казва, че тя не държи да е Гъркова къща, да я поканим да 
видим. Колко пъти вече говори някой от нейно име, да дойде да ни обясни. Сега 
някой ще каже, той Радослав им наговори ала бала. Дайте да видим, тук нещата 
стават сложни. За себе си искам Гъркова да е музей, защото в нашия район всички 
знаят, какво е. Дайте да видим да си подадем ръка, да я срещнем тази жена и да ни 
обясни какво иска, ясно е, че тя иска Гъркова къща. 

Ис. Шипева – съветник: Значи не искате Гъркова къща да я давате та коприв-
щенци, а да я дадете на Велянова. 

П. Тороманова – съветник: Искре, защо ми взимаш ти думите? Ти предложи 
всеки да си каже мнението, за историята ли за къде ще е, щом съм тук ще остане. 
Искам, но нека и тя да дойде. Да направим някаква среща.  

Ис. Шипева – съветник: Няма по подходяща къща за етнографски музей от 
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Гъркова къща и това не е мое мнение, а и на НиПК, на МК. Кантарджиева къща ня-
ма стенописите и онези арт елементи, каквито има Гъркова къща. Не могат да се 
създадат. 

Св. Мухова – служител на ДМ: Найли трябва да се раздвижи и тази част на 
града. 

Ст. Бучков – съветник: Гласувах за тази първа точка, поради това, защото Съ-
бор 2015 чука на нашите врати и тези 1200 експоната да седят по мазетата. Гъркова 
къща в момента е най-подходяща в момента веднага да стане музей. Кантарджиева-
та къща и трябва ремонт, който не може да приключи преди събора. Не съм против 
безплатно образование, това е много добре,  защото всички знаем че след 7 и 8 клас 
децата излизат навън, защото тук образованието нищо не предлага в момента, и та-
ка е от 15 години вече, поне откакто се помя за преди това не мога да кажа. За 20 
години госпожа Велянова какво направи? Аз съм малко тома неверни, заради това 
подкрепям и това са моите мотиви къщата да се даде на дирекция на музеите. 

Б. Дюлгярова – директор на СОУ: Първо господина дали знае какво се предла-
га в училището? Колко деца остават в училището и колко излизат навън? Колко са 
приети в учебни и висши учебни заведения и колко не са приети в сравнение със 
София област или някой друг град. Училището не е виновно че първи клас са 9 де-
ца. Няма работа има млади хора, които отиват да си търсят работа на вънка заедно с 
децата си. Няма деца в града и ние не сме виновни за това дали вие знаете какви 
паралелки се предлагат и какъв прием каква е базата на училището, никой не е до-
шъл абсолютно нищо да се заинтересува, от какво имаме нужда как вървят нещата 
с какво можете да ми помогнете. Обикновено всичко е какво може да се пусне ня-
каква клюка и да се навреди. Децата се пращат навънка, колкото да не са в нашето 
училище - това е въпрос на копривщенски манталитет затова не съм съгласна че в 
училището не се предлага образование. Виждаме какви са резултатите на приема 
във висшите училища мога да ви кажа че тази година сега се връщам от среща на 
директорите на първо място сме по география в София област и на второ място по 
математика, въпреки че са малко относителни резултати, защото се явяват двамата 
най-силни по математика, това са резултати от държавен зрелостен изпит. Повечето 
хора ходите по големите градове, нека да видим къде са наши ученици завършили в 
училището преди една, две, три години и какви проекти са спечелили. От тази го-
дина имаме паралелка лесовъдство и дърводобив и вече седем деца от района са 
заявили желание да дойдат след 8 клас да учат тук. Това е нова специалност другата 
е организация на туризма и сътрудник на малък и среден бизнес. Стараем се колко-
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то можем и с възможностите с които имаме. Ако има работа ще има много млади 
хора, които работят на вънка и ще се върнат заедно с децата си тук, ние няма какво 
да направим. Имаме шест деца отвън от Старо железаре например, но те идват ко-
гато отида с колата, когато не ходим да ги вземем няма как да пътуват, ние нямаме 
превоз. Всеки може да дойде да види как поддържаме базата в общежитието имаме 
деца от Мирково те идват редовно сега ги пуснах три дена по рано заради водата. 
Ако има добро желание жената нека да дойде да чуем, защото има такава добра ба-
за в училището, в общежитието, могат да се направят чудеса стига да има желание 
и подкрепа. Аз съм разговаряла с тях, макар, че тяхното училище ако погледнем в 
рейтинга на училищата в България не е едновремешното училище. Тук обикновено 
нашите деца излизаха заради английски език, те ни предлагат италиански лицей, 
окей, говорили сме за това, ходили се, имаме добри отношения с тях с изключение 
на последните една две години. Това са отбори състезания, разменени гостувания - 
имат отношение към Копривщица и обичат Копривщица,  даже господина Виларов 
спомена за учебниц,и но не е по мое време, кабинети също не по мое време. Ако 
имате някакви въпроси, кажете. 

Б. Виларов – съветник: Госпожа Дюлгерова като цяло е права, но имам една 
забележка, че тя като директор на училището и учителите не са ни търсили по въп-
роси за училището и дори много често когато се разглеждаме въпроси за училищата 
тях често ги няма. 

Б. Дюлгярова – директор СОУ: Ние не сме информирани даже аз се обаждах на 
двама общински съветника за днес да ги попитам и те казаха, че няма такава точка 
от дневния ред. В училището работят хора, които не ги интересува само училище-
то, интересува ги градът както и всякакви други въпроси няма никакъв проблем да 
сме тук. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Апелирам към г-н Герданов да изготвим една 
съвместна покана, предлагам секретаря на комисията да представи докладната на 
комисията. 

Р. Скендерова се присъедини към заседанието. 
Р. Скенедрова представи проекта за решение от КЕУР. 
Б. Вилараров – съветник: Предлагам да отложим и да не гласуваме тази док-

ладна, а тя да се гласува след среща с г-жа Велянова.. 
Поради не постъпили други предложения г-н Л. Цеков постави на гласуване 

предложението на Б. Виларов за отлагане гласуването по докладната на комисията. 
„за” – 5  - Р. Скендерова, П. Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов и Ст. Драгийски 
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„против” – 45 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Ис. Шипева, Ст. Бучков, Г. Козле-
ков 

„въздържал се” – 1 – П. Тороманова 
Предложението не се приема. 
Л. Цеков – председател на ОбС подложи на гласуване докладната на КЕУР. 
„за” – 4  - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Ис. Шипева, Ст. Бучков 
„против” – 4 -  Р. Скендерова,  Ис. Вълов, Б. Виларов и Ст. Драгийски 
 „въздържал се” – 1 – П. Тороманова, Г. Козлеков и П. Кунчева 
Предложението не се приема. 
 
По т.2 от дневния ред. 
Р. Скендерова представи проекта за решение от КЕУР. 
Б. Виларов – съветник: Днес има доста граждани кажете за какво става въпрос. 
Л. Цеков – председател на ОбС представи идеята, която е довела до това пред-

ложение. 
П. Литова – Кунчева – съветник: Искам да попитам изготвена ли е ясна кон-

цепция – какво възнамерявате и как да го направите? Въпросът с тоалетната как 
стои в този паркинг? 

Ив. Лесков – директор ОП представи концепцията за управление на паркинга. 
Ч. Косев – гражданин: Отбелязвам факта, че трима души са недостатъчни. 
Р. Йовков – гражданин: Да се направи схемата за целия град и ако си спомняте 

господин Цеков края на предишния мандат имаше почти готова такава схема, която 
не видя бял свят. Онзи ден господин Кмета когато встъпваше в длъжност каза, че се 
разходил по деретата, ако ние продължим да се развиваме като туристическа дести-
нация не може да ползваме града като някаква сметишна част, в този ред на мисли 
това което трябва да прави предприятието е в буквалния смисъл да разчертае целия 
град, има места за собственика на къща, места за гостите на хотелчето и това нещо 
ако стане, аз с каквото мога да бъда полезен като работещ човек в този град ще по-
могна и това трябва да си го стартираме час по скоро за да може при посрещането 
на най- голямото събитие в този град да сме подготвени. Задължително в бюджета 
да се предвидят средства за да се решат тези проблеми. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 
комисията на гласуване. 

„за” – 10  - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков, Р. Скендерова,  Ис. Вълов, 
Б. Виларов , Ст. Драгийски, П. Тороманова, Г. Козлеков и П. Кунчева 
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„против” – 0 -   
„въздържал се” – 0 –  
Ис. Шипева отсъства от залата. 
Прие се Решение № 429  
На основание чл. 21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Ре-

шение на ОбС № 418 / 01.08.2014 г. и структуриране на звено „Организация и 
контрол на паркиране" и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.9(1) от Правилника за организация и управление на дейността на ОП 
„Копривщица" - гр. Копривщица, Общински съвет – Копривщица Общински 
съвет Копривщица реши: 

Предоставя за управление и стопанисване на Общинско предприятие 
„Копривщица" недвижимо имущество Паркинг - запад на адрес: гр. Коприв-
щица, бул. „X. Н. Д. Палавеев", кадастрален № 38558.4.16 - публична общинс-
ка собственост, АОС № 133 / 19.06.2001 г. с площ 3 323,79 кв.м. 

 
По т.3 от дневния ред. 
Р. Скендерова представи проекта за решение, както и допълнителната доклад-

на от Кмета на община Копривщица. 
Л. Цеков – председател на ОбС се извини на доктор Л. Алексиева за забавено-

то отношение от страна на ОбС.  
Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Аз пуснах един допълнителен ма-

териал, поради това, че се разбраха да се ползва съвместно с двамата други лекари, 
там е уникално лошо състоянието на сградата, при първа възможност ще се претър-
си, това не е за сметка на общински бюджет. На първо време д-р Алексиева ще бъде 
настанена в здравната служба, до момент в който изчистим сградата на Биохим, ко-
ято вътре е в ужасно състояние и тогава да я настаним там. Предлагам на този етап 
да и се предостави помещение в здравна служба, но за в бъдеще да се предостави 
една подходяща сграда, която да е отоплена.  

След продължилите разисквания в които г-н Цеков помоли г-жа Кунчева - Чи-
талищното настоятелство да дари част от старите керемиди от ремонта на Читали-
щето за претърсване на покрива на здравна служба. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави предложението на 
Кмета на гласуване. 

„за” – 11  - Л. Цеков, Ис. Шипева, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков, Р. Скендерова,  
Ис. Вълов, Б. Виларов , Ст. Драгийски, П. Тороманова, Г. Козлеков и П. Кунчева 
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„против” – 0 -   
„въздържал се” – 0 –  
Прие се Решение № 430 
На основание чл.21 ал.8 от ЗМСМА Общински съвет реши: Да се предос-

тави на д-р Л. Алексиева като доктор помещение за лекарски кабинет в 
Здравна служба кв.33, намиращо се на втори етаж с квадратура 10 кв.м с на-
емна цена съгласно Наредба №2. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Който е съгласен да се отложи гласуването по 
докладната на КЕУР, моля да гласува. 

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

„против” – 0 -   
„въздържал се” – 0 –  
Съветниците решиха да се отложи гласуването по докладната на КЕУР. 
  
По т.4 от дневния ред. 
Ис. Шипева прочете оригинално завещание на А. Каменнова, представи свиде-

телството за дарение, натурален акт, адвокатско становище на Комитов и Цеков и 
обърна внимание, че до сега завещанието не е спазено. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Ние трябва да решим какво ще правим с апар-
тамента, явно замяната е незаконосъобразна. 

Б. Виларов – съветник: Първо мога да кажа, че не е спазена волята на дарителя 
и някой ден ние може да стигнем до там, че може да загубим този имот. Второ е, че 
волята на дарителя е била къщата да се предостави на ДМ, след като е заменена 
къщата с апартамента, коректно, а и редно би било този апартамент да го предоста-
вим на ДМ, като считам, че трябва да има достатъчно за какво, как и при какви ус-
ловия ДМ ще използва този апартамент. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Напълно съм съгласен, че волята на дарителя 
трябва да се изпълни. 

Р. Йовков – гражданин: Аз ще се помъча малко да освежа паметта на г-жа Ши-
пева, ние с нея правихме този труд при стъпването на длъжност на господин Каме-
наров като кмет. Тя е един от хората дето е наясно с този имот, единственото, което 
пропуска е, че знае и човека който взема имота. Държа като се изказват хората да 
бъдат по конкретни, защото ние с вас сме се занимавали заедно с този въпрос това 
което не се докара тогава до край за да бъде днес отворена тази тема е, че трябваше 
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да се предприемат действия по разваляне на тази сделка, защото когато размените 
един кон за кокошка и оставите кокошката с разпореждане на този който трябва да 
се разпорежда със завещания имот не означава че правите това което дарителя е 
завещал. Смятам, че на Кмета няма да му е  проблем да хвърли един поглед на ули-
ца Елин Пелин №37 - тя е една порутена къща. Препоръчвам Ви, вие да прецените 
какво да направите, защото не е късно нещата които не са необратими и вместо да 
се разправяме първо да се върнат имоти, които неправилно бяха подарени. На Го-
гол апартамента е приземен етаж - този апартамент няма по нищо от този имот кой-
то е заменен, този имот е на уникално място. Моето предложение е да вземете неза-
бавни мерки да си го възстановите. 

Ис. Вълов – съветник: Защо толкова години никой не го е направил, има доку-
ментите при г-жа Шипева и никой до сега не го е направил. Много хубаво, чакате 
да стане Радослав да Ви го каже, защото всеки се натиска на стола и никой не смее 
да стане прав и да го каже открито. 

Н. Карагьозов –секретар на община Копривщица: Това, което се говори е не-
коректно по простата причина, че аз съм ходил най-малко пет пъти на комисия с г-
жа Шипева и ако имота беше толкова добър до сега щеше да си е в юрисдикцията 
на ДМ. Там нямаше никакъв имот и затова е заменен на Гогол. Ако искаме да си го 
върнем проблема е никакъв. Нали поискахте всички документи има нотариален акт 
и вътре пише всичко… 

П. Литова – съветник: Има само акт… 
Н. Карагьозов –секретар на община Копривщица: Именно прочетете го него, 

там пише всичко. 
Р. Скендерова – съветник: До сега разбрах, че не трябва да гласуваме доклад-

ната за включване в програмата и предлагам или да предложите на гласуване док-
ладната или Кмета да внесе ново предложение. Явно тук на днешната сесия, няма 
да разнищим случая.  

Б. Виларов – съветник: Имота ще стои безстопанствен – апартамента, но реше-
нието може да е в две части. Предоставя за ползване от ДМ и т.2 – възлага на  Кме-
та да направи юридическа консултация, относно законосъобразността и оценка на 
двата имота и предостави информацията на ОбС с оглед дали е възможно или необ-
ходимо да се подходи за разваляне на сделката.  

Р. Скендерова – съветник: Предлагам докладната от комисията да се коригира, 
като т.2 отпадне. 

Л. Цеков – председател на ОБС: Има две предложения, подлагам на гласуване 



 
 

- 17 - от Протокол 49 
 

 

първо докладната на комисия без т.2.  
„за” – 2- Р. Скендерова,  Ив. Кривиралчев 
„против” – 2 -  Ис. Шипева, П. Тороманова 
„въздържал се” – 7 – Л. Цеков,  Ст. Бучков, Ис. Вълов, Б. Виларов , Ст. Дра-

гийски, Г. Козлеков и П. Кунчева 
Предложението не се приема. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Предложи на гласуване предложението на г-н 

Виларов. 
„за” –8 – Л. Цеков, Ис. Шипева, П. Тороманова, Ис. Вълов, Б. Виларов , Ст. 

Драгийски, Г. Козлеков и П. Кунчева 
 „против” – 2 -  Р. Скендерова,  Ив. Кривиралчев 
 „въздържал се” – 1– Ст. Бучков,  
Прие се Решение № 431 
На основание чл.21 ал.8 от ЗМСМА, общински съвет реши: Да се предос-

тави временно апартамент находящ се на ул. Гогол 1 в гр. София /собственост 
на община Копривщица, съгласно Нотариален акт № 152 том.1 от 2002год./ за 
стопанисване и ползване на ДМ.  

Ив. Кривиралчев – съветник: Гласувах против, защото общината можеше да го 
предложи за социални дейности. 

 
По т.5 от дневния ред. 
Р. Скендерова, председател на КЕУР представи проекта за решение. 
Б. Виларов – съветник: Ние първо трябва да включим в програмата, а след това 

вече може да се определи наемна цена, срокове и т.н. така както е написана доклад-
ната за мен не е ясно – целия имот или само застроените площи. 

Р. Скендерова – съветник: Сега да ги включим в програмата целите имоти, а на 
етап решение за отдаване ще го решим това.  

Ис. Шипева – съветник: Аз бих искала част от този имот да се предостави под 
наем, защото той вече е предоставен под наем, друг е въпроса как. В  другата част 
би могло новото ръководство на общината да търси инвеститор.  

Л. Цеков – председател на ОбС: Вие ходили ли сте там? 
Ис. Шипева – съветник: Не съм, но бих искала целия общински съвет да оти-

дем. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Отидете да видите за какво става въпрос. 
Р. Йовков – гражданин: Пак ще се опитам да внеса яснота. Който не е отишъл 
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от съветниците до поделението приканвам го спешно да отиде до там.  Който отиде 
и види не трябва да казва, че е общински съветник или Кмет на общината, защото 
ако някой непознат е с него най вероятно ще го заплюе. Това в момента един безс-
топанствен имот в който всеки си прави каквото иска и се владее от много хора. Аз 
отидох при господин Гарчев и попитах имам желание да наема едно хале за складо-
ва площ определете ми цена за плащане, той ми каза ти си първия който ме пита за 
плащане всички ползват и никой нищо не плаща ако искаш ползвай не искам да се 
плаща. Там е някакъв хаос и грабеж, който е срам за управляващите на тази общи-
на, ако някои има инвеститорски интерес, да ги заяви и да отиде да прави каквото 
иска, но през това време включете го в програмата за отдаване под наем и за тези, 
които ще вземат нещо под наем нека има охрана за да се спре ограбването на имота, 
не губите време, защото зимата ще отидат и други неща започнали са кой каквото 
може да взима. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Близо от една година там се владее, аз имам и 
списък от лицата, които го владеят, със без знанието на ръководството на община-
та. Настанили са се нямат договор -  аз приемам, че е без знанието на ръководството 
и за мен тези хора са извършили самоправство - сами са се настанили в чужд имот. 
В момента има сигнал в прокуратурата и тези хора ще ги дърпат защото, сигнал е, 
че са се самонастанили - има картофи, бали, има животни, камиони над 18 човека 
владеят поделението. Те трябва да кой ги е настанил и кой взема парите, ако не са 
настанени,  значи са се самонастанили. Аз Ви приканвам ние да го включим в прог-
рамата и да ги придърпаме да им взимаме наем. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Имам конкретно предложе-
ние и да го включим в програмата, удължаваме срока на тази безстопанственост. 
ЗОС ни задължава да ги отдаваме на търг, затова имам конкретно предложение, 
най-бърза е да го предоставим на предприятието и те да го отдадат под наем и да 
назначат и охрана там. 

Б. Виларов – съветник: Правя конкретно предложение: ОбС да реши имотите 
да ги предостави на ОП”Копривщица” за стопанисване и ползване. 

След продължилите разисквания се пристъпи към гласуване на направените 
предложения.  

Предложението на комисията. 
„за” – 2  - Ис. Шипева, Ив. Кривиралчев,  
„против” – 0 -   
„въздържал се” – 9 – Л. Цеков, Ст. Бучков, Р. Скендерова,  Ис. Вълов, Б. Вила-
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ров , Ст. Драгийски, П. Тороманова, Г. Козлеков и П. Кунчева 
Предложението не се приема. 
По предложението но Б. Виларов 
„за” – 11  - Л. Цеков, Ис. Шипева, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков, Р. Скендерова,  

Ис. Вълов, Б. Виларов , Ст. Драгийски, П. Тороманова, Г. Козлеков и П. Кунчева 
„против” – 0 -   
„въздържал се” – 0 –  
Прие се Решение № 432 

На основание чл. 21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 
реши: Да се предостави за стопанисване и ползване на ОП „Копривщица” 
следните имоти: 

1. 38558.12.302 застроен с 21бр. сгради АОС - частна №1115/11.07.2013г.  
2. 38558.13.52 застроен с 2бр. сгради АОС - частна №1116/11.07.2013г. 
 
По т.6 от дневния ред. 
Р. Скендерова представи докладната на комисията. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Там ни е представено достигнатата цена, 

предлагам да се актуализира и да я направим 500,00лв. 
Поради не постъпили други предложения, Л. Цеков го подложи на гласуване, 

като началната цена е 500,00лв. 
за” – 11  - Л. Цеков, Ис. Шипева, Ив. Кривиралчев, Ст. Бучков, Р. Скендерова,  

Ис. Вълов, Б. Виларов , Ст. Драгийски, П. Тороманова, Г. Козлеков и П. Кунчева 
„против” – 0 -   
„въздържал се” – 0 –  
Прие се Решение № 433 

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.8 , и чл.14 от ЗОС, 
общински съвет реши: 

Да бъде проведена процедура по отдаване под наем на част от имот с кадас-
трален номер 38558.15.6 , стар идентификатор 135017 - Пасище в землището на 
гр.Копривщица , м."Крецул" АОС№1071/11.07.2013г., частта от имота е с 
площ от 516 кв.м. и се намира от североизточната част на ПИ 38558.15.6 при 
следните условия: 

- Срок - 5 години 
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- Наемна цена 500.00 лева месечно, без ДДС 
 

 
По т.7 от дневния ред.  
Р. Скендерова представи докладната на комисията. 
Б. Виларов – съветник: Нека г-жа Дюлгярова да каже какви са мотивите за 

нейното възражение. 
Б. Дюлгярова – директор на СОУ: В общежитието по правилника за настаня-

ване се настаняват учители ученици,  родители не сме допускали, има една госпожа 
и тя има предизвестие, но заради условията във времето го отлагаме, общежитието 
се ползва само от ученици и учители, няма как да стане всеки господин да се наста-
ни. Искрен много добре знае как ми изпратихте един друг мъж за общежитието от 
общинския съвет като щял да запише детето тук. Така всеки използва някой в Коп-
ривщица. Аз нямам право да пусна в общежитието непознати хора, общинския съ-
вет утре може да ми пуснете да се издаде диплома и аз трябва да издам ли след като 
вие сте ми ръководство? Ако започнат всички социално слаби да ги настаняваме в 
общежитието и всеки който си е харесал Копривщица и е дошъл трябва да го нас-
таним в общежитието ли. Ами аз харесвам Париж да отида там и да ме насочите в 
кое общежитие да ме настаня. Госпожата има две деца ученици от 7 до 12 клас, ед-
ното дете е в пети клас и двете деца ще ги настанят но за нея и малкото дете нямам 
как. Учителите искаха тук да разкажат малко повече за госпожата някой си тръгна-
ха други я познават да разкажат как тя извади пистолет на родителска среща пред 
25 родители, как се скара с всички учители и как иска учителите от духовата музи-
ка единият да го удуши другия не знам какво. Заради такава госпожа да ходя в зат-
вора, защото там има ученици, които си пускат музика и някой гледа мач, друг 
слуша чалга тя ще ходи да ги бие и да си вземе дали пистолетът или въздушната 
пушка. Пред 25 човека да извади пистолет и да ме попита знаеш ли това газов пис-
толет ли е или боен и докато го вади от кобура той да падне на земята, на тази гос-
пожа и казах да не влиза в пансиона. 

Ис. Вълов – съветник: Въпросът беше друг защо не изпълнихте заповедта на 
Кмета, вашите лични виждания не ни интересуват, защо не изпълнихте заповедта 
на Кмета има други, които да решат дали е правилно или не. Вие трябва да изпъл-
ните заповедта на Кмета по принцип, вместо това вие ни връчихте една заповед да 
настаним семейството в Палавееви къщи. 

Б. Дюлгярова – директор СОУ: Аз бях против госпожата да убие някое дете - 
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кой носи отговорността - аз нося отговорността, не общински съвет. 
Ис. Вълов – съветник: Общежитието го доказахте как го ползвате, като обще-

житието стана приют. 
Б. Дюлгярова – директор СОУ: Приют ли? Една Боряна, която я изпрати гос-

подин Цеков и каза оставете я там да живее… 
Ст. Бучков – съветник: Госпожа Рускова и дъщеря и също го ползват.  
Б. Дюлгярова – директор СОУ:  Това са абсолютни глупости. 
Г. Герданов – Кмет: Искам да попитам уведомена ли е полицията за тази ситу-

ация? 
Б. Дюлгярова – директор СОУ: Родителите бяха пуснали жалба, но нито един 

родител не иска да се подпише, защото било ги страх за децата. Нека учители и ро-
дители идва изкарва децата за яката, ако са се карали с нейните деца и започва с ня-
какви заплахи. 

Р. Скендерова – съветник: Напълно съм съгласна с г-жа Дюлгярова и поради 
това гласувах против, тя да е настанена там. Въпроса тук е къде е настанена тя в 
момента и на какво основание е там и вече по отношение на пансиона е докладната 
на комисията. Парливия въпрос е къде се намира тя в момента. 

Б. Виларов – съветник: Господин Кмете, бих искал в срок от около две седми-
ци да ни внесете информация, относно хората, които са настанени и основанието, 
има ли заключени помещения в които се съхранява багаж на г-жа Рускова, съответ-
но дъщерята на г-жа Рускова дали пребивава, както и основанието на което въпрос-
ната г-жа продължава да обитава общежитието, а и да ни се предостави правилника 
за ползване на общежитието за сведение. Къде е госпожата сега? 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: На ясни въпроси какво да 
отговарям на ясни отговори. Да питаме господин заместника, който днес напусна, 
защо и как я настани. Факт е, че госпожата е настанена, има три деца. Решете какво 
да се прави. 

Ис. Шипева и Ст. Бучков напуснаха заседанието. 
Ис. Вълов – съветник: В случай, че се приеме госпожата да я настаните в Па-

лавееви къщи, предлагам наема да е 600.00лв. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Наема да е на кв.м. 
Б. Виларов – съветник: Да се запише, че се настанява временно за срок от една 

година и наемна цена за имот, състоящ се от кухня, стая и баня – 150,00лв. 
Поради непостъпили други предложения Л. Цеков постави на гласуване пред-

ложението на Кмета. 
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за” – 7  - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев,  Б. Виларов , Ст. Драгийски, П. Торома-

нова, Г. Козлеков и П. Кунчева 
„против” –2 -  Р. Скендерова,  Ис. Вълов, 
„въздържал се” – 0 –  
Прие се Решение № 434 
На основание чл. 21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 

реши: 
Възлага на Кмета на община Копривщица да настани временно под 

наем за срок от една година в „Палавееви къщи” г-жа Гинка Костадинова Ан-
тонова Димитрова с децата си. 

Определя наем за ползваните кухня, стая и санитарен възел в размер 
на 150,00лв. 

 
По докладната на комисията се предложи членовете от общинския съвет в ко-

мисията да Ст. Драгийски и Г. Козлеков, както и да се допълни исканията на г-н 
Виларов. 

Поради непостъпили други предложения Л. Цеков постави на гласуване пред-
ложението на комисията с направените предложения за допълване.. 

 
за” – 9  - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев,  Б. Виларов , Ст. Драгийски, П. Торома-

нова, Г. Козлеков и П. Кунчева, Р. Скендерова,  Ис. Вълов 
„против” –0 -   
„въздържал се” – 0 –  
Прие се Решение № 435 
На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС реши: 
1. Възлага на Кмета на община Копривщица да сформира комисия в ко-

ято да влязат двама общински съветници: Г. Козлеков и Ст. Драгийски, със 
следните задачи: 

- на какъв етап е изпълнение на решение № 409; 
- да провери фактическото състояние на общински имот – общежитие и 

установи използва ли се по предназначение; 
- да се събере цялостната документация, касаеща общински имот – об-

щежитие, включваща и правилника за стопанисване на общежитието, както и 
заповед № РД 268/01.09.2014год. 
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2. Резултата от проверката да се докладва на общинските съветници. 
 
 
Ис. Вълов – съветник: Имам предложение и не ме прескачайте като не го пос-

тавяте на гласуване. 
По т.8  от дневния ред. 
Б. Виларов – съветник: Какъв е мотива за решението на комисията? 
Ис. Вълов – съветник: Няма инвеститорски намерения, а и не искаме да прода-

ваме общински имоти. 
Поради непостъпили други предложения Л. Цеков постави на гласуване пред-

ложението на комисията. 
за” – 8  - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев,  Ст. Драгийски, П. Тороманова, Г. Козле-

ков и П. Кунчева, Р. Скендерова,  Ис. Вълов 
„против” –0 -   
„въздържал се” – 1 – Б. Виларов  
Прие се Решение № 436 
На основание чл. 21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 

реши: Не приема предложението направено от ОА, за продажба на общински 
имот. 

 
По т.9  от дневния ред. 
Р. Скендерова представи проекта за решение. 
Б. Виларов – съветник: Предлагам да се запише сумата 220,00лв, съгласно ре-

шение № 5 приложение 1 към решението на ОбС. 
Поради непостъпили други предложения Л. Цеков постави на гласуване пред-

ложението на комисията с направеното предложение за промяна. 
за” – 8  - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев,  Ст. Драгийски, П. Тороманова, Г. Козле-

ков и П. Кунчева, Р. Скендерова,  Б. Виларов  
„против” –0 -   
„въздържал се” – 1 – Ис. Вълов 
Прие се Решение № 437 
На основание чл. 21 ал.1, т. 10 от ЗМСМА; чл.17 от Закона за Общинския 

дълг, Общински съвет Копривщица реши: 
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Община Копривщица дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг от 
Община Пирдоп за финансиране на проект „Изпълнение на пакет от мерки 
за повишаване енергийната ефективност на МБАЛ - град Пирдоп" при след-
ните параметри: 

1. Начин на изразходване на средствата - Прилагане на енергоспестя-
ващи мерки в МБАЛ - град Пирдоп "; 

2. Начин на изразходване на средства - Прилагане на енергоспес-
тяващи мерки в МБАЛ - град Пирдоп. 

3. Финансираща институция - Фонд „Енергийна ефективност и 
възобновяеми източници". 

4. Максимален размер на дълга - до 550 000,00 лева (25% собст-
вено участие по проекта). 

5. Валута на дълга - лева. 
6. Максимален срок на погасяване - до 60 месеца. 
7. Максимален лихвен процент - до 9% (девет процента). 
8. Условия на погасяване - по договаряне съгласно погасителен 

план. 
8.   Обезпечение по кредита - първи по ред особен залог на настоящи 

и бъдещи вземания от собствени приходи по смисъла на чл.б, ал.1, т.1 от 
Закона за общинския бюджет, покриващи 150% от кредита. 

9.    Такси и комисионни - няма. 

Сумата от 550 000,00 лв. се разпределя пропорционална, съгласно процент-
ното участие в АД на конкретната община, за Копривщица 220,00лв, съг-
ласно решение № 5 от Приложение 1. 

 
По т. 10 от дневния ред. 
Р. Скендерова представи докладната на комисията. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Въпрос към г-н Лесков, след последния снегова-

леж, който направи големи поражения - това добив остава ли на 30 %. 
Ив. Лесков – директор ОП: Ние ще изпълняваме горскостопанския план, а от 

снеговала тепърва ще се уточняват. Предлагам текста да изглежда така: да е до 30% 
или 30%, Вие ще го решите и да бъде на стояща дървесина на търговци, не за до-
бив, отговарящи на изискванията на чл.115, защото дървесината се продава стояща 
на корен и тази, която е добитата се продава.  
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Ив. Кривиралчев – съветник: Това изключва ли добив. 
Ив. Лесков – директор ОП: Те са два начина за продажба на дървесината, еди-

ния е като се продава дървото на корен, а другия е дървесината се добива, плаща се 
за добива и се продава от ОП. 

Р. Йовков – гражданин: Пак ще внасяме яснота, господин Лесков ясно не е 
присъствал миналата година, че не може да се пише да 30% , защото това значи, че 
е и 0. Това е за добив на дървесина от корен, това, което Вие говорите е за друг вид 
дейност. Не мога да седя да Ви чакам да добиете дърва за да ги купя, аз отивам до-
бива и работя. Аз декември месец пускам фабриката за пелети и отивам да взема 
дърва от ОП, отивам на рампата и там няма дърва – продължете разговора г-н Лес-
ков. 

Ив. Лесков – директор ОП: Ние не сме длъжни да подсигуряваме на Вашата 
фабрика суровина. 

Р. Йовков – гражданин: Затова, законодателя е решил да подсигури със суро-
вина местни преработвател. Не цитирате закона, за да не спорим за глупости. меж-
ду търговец и преработвател има разлика. На кой му тежи думата добив, защо тряб-
ва да се спори, какви са тези литературни излияния не мога да разбера?  

Поради непостъпили други предложения Л. Цеков постави на гласуване пред-
ложението на комисията. 

за” – 8  - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев,  Ст. Драгийски, Г. Козлеков и П. Кунчева, 
Р. Скендерова,  Б. Виларов, Ис. Вълов  

„против” –0 -   
„въздържал се” – 1 – П. Тороманова 
Прие се Решение № 438 
На основание чл.21 от ЗМСМА и чл.115 от ЗГ ОбС реши:  Общински съвет 

– Копривщица определя начин на ползване на 30%  от от окомплектования 
Общински лесофонд, съгласно годишния план за ползване на Общинска пред-
приятие „Копривщица” – гр. Копривщица за 2015год., да бъде чрез продажба 
на стояща дървесина на корен за добив на търговци, отговарящи на изисква-
нията на чл.115 от ЗГ.  

 
По т. Питания. 
М. Тороманова – технически сътрудник прочита питания от г-жа Ис. Шипева: 

Моля да се внесе справка в която да е отбелязано списък на всички желаещи да 
ползват безплатна храна, с размера на пенсията им и отбелязване кои са одобрени и 
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кои не. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Моля да се даде справка за стойността на отре-

монтирания път Шириней, това ли е отремонтиране, кой е приел обекта? 
Л. Цеков – председател на ОбС: Моля да се внесе КСС на изграденото поме-

щение за котел на ЦДГ. 
П. Тороманова – съветник: Моля да се включи стационарен телефон в кабине-

та на Кмета, който да е обявен на сайта. 
Б. Виларов – съветник: Какво е направено и докъде се е стигнало с изготвяне 

на ОУП? Какво правим с ОПР 2014 – 2020год? Какво става с подготовката на ГСП? 
П. Тороманова – съветник: В след изборната Ви програма, господин Кмете 

влиза ли закриване на ОП? 
Ч. Косев – гражданин: Преди от година и половина обещах на бившия Кмет, че 

ще изготвя проект безплатен за корекция на реката в частта на града, включително 
с дъни прагове и енергоносители, които да подсигуряват развитието на рибата. Не 
съм се отказал от това и го потвърждаване, нещо повече сигурен, че ще подсигуря и 
неговото финансиране по европейски проекти.За да започна работа по този проект 
са необходими данните от хидрология и метеорология – Пловдив, трябва да се изп-
ратят писма от двете институции за да се получат данните след 1971 год. Това 
трябва да се изпрати от общината. Между впрочем той ще е и елемент от общия Ви 
териториален план на общината. Молбата ми е последно за официално искане за 
тези хидрометеорологични данни да дойдат в общината и да ми ги предоставете на 
мен за да започна да работя. 

По т. Отговор на питания – няма внесени. 
По т. Разни. 
Л. Цеков запозна съветниците с жалбата на живущите на Б. Река, както и с 

обяснението на г-н Родригес, което той подчерта, че не го приема.  
Л. Цеков предложи да се направи проверка на изпълнение на проекта и всички 

документи да се представят в прокуратурата. 
Г. Герданов – Кмет обясни, че вече е запознат с проблема, като обърна внима-

ние, че ОА има виждане за решаване на проблема.  
Р. Йовков – гражданин: Тази година в плануването на бюджета в една от пър-

вите точки да се заложат пари да се направят шлицови канавки. Нека се почистят и 
канавките, незабавно и да се пусне една молба до областно управление на пътища-
та, която да е с неотложен характер за почистване на канавката от Попска река до 
града, понеже хората от Пловдив няма да може са прибират. 
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Л. Цеков представи предложението на г-н Герданов – Кмет на община Коп-
ривщица, за отпускане на дърва на ДСП . 

Поради непостъпили други предложения Л. Цеков постави на гласуване пред-
ложението на Кмета. 

за” – 9  - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев,  Ст. Драгийски, Г. Козлеков и П. Кунчева, 
Р. Скендерова,  Б. Виларов, Ис. Вълов, П. Тороманова 

„против” –0 -   
„въздържал се” – 0 –  
Прие се Решение № 439 

На основание чл.21ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Копривщица ре-
ши:Общинско предприятие „Копривщица“ – гр. Копривщица през 2014 г. да 
предостави дърва за огрев, от временни складове, находящи се  в общинска 
горска територия – собственост на община Копривщица, на цена 23.00 лв. без 
ДДС, на домашен социален патронаж – 25 /двадесет и пет/ пр.м3 

 
Л. Цеков представи предложението на г-н Герданов – Кмет на община Коп-

ривщица, за обявяване за химна на Копривщица ва песента „Хубаво си моя горо” 
по стихове на Л. Каравелов . 

Поради непостъпили други предложения Л. Цеков постави на гласуване пред-
ложението на Кмета. 

за” – 9  - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев,  Ст. Драгийски, Г. Козлеков и П. Кунчева, 
Р. Скендерова,  Б. Виларов, Ис. Вълов, П. Тороманова 

„против” –0 -   
„въздържал се” – 0 –  
Прие се Решение № 440 
На основание чл.21ал.1 т.23 от ЗМСМА общински съвет Копривщица ре-

ши: Утвърждава  за химн на Община Копривщица песента „Хубава си моя го-
ро” по стихове на Л. Каравелов.   

 
 
Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков закри заседанието. 
Крой: 21,40 
 
М. Тороманова:……………….    Л. Цеков:……………………… 
/Техн. секретар на ОбС/      /Председател на ОбС/ 


