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П Р О Т О К О Л    № 52 

 
 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:           Община Копривщица  
ДАТА:                                               22.12.2014 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                15:00 h - 17:35 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                Мария Хр. Тороманова 
 
Днес 22.12.2014 година се проведе изнесено заседание на Общински съвет - 

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

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

Л. Цеков . председател на ОбС представи проекта за дневен ред. 
Поради не постъпили предложения за промяна на дневния ред, Л. Цеков под-

ложи предложения дневен ред на гласуване. 
Б. Виларов – съветник: Относно т.3 от дневния ред, защо се допуска да се разг-

леждат докладни от второстепенни ръководители без да са минали пре ОА? Пред-
лагам да отпадни от дневния ред, защото в докладната се твърде, че има изготвен 
проект, смятам, че трябва да се запознаем и с него преди да вземем решение. 

Ив. Кривирилачев – съветник: Да се представят всички документи и тогава да 
вземе решение.  

Б. Виларов – съветник: Предлагам да се изискат от СОУ документите с които 
ще се кандидатства по КБ, работен проект и КСС. 

Л. Цеков постави предложението за отпадане на т.3 от дневния ред на гласува-
не. 

„за” – 8 - : Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, 
Ст. Драгийски, П. Тороманова, Ис. Шипева, Б. Виларов 

„против” – 0 
„въздържал се” – 3 Л. Цеков, Г. Козлеков, Ст. Бучков 
Прие се да отпадне т.3 от дневния ред. 
Поради непостъпили други предложения Л. Цеков  - председател на ОбС, под-

ложи на гласуване проекта за дневен ред. 
за” – 11 - : Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, 
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Ст. Драгийски, П. Тороманова, Ис. Шипева, Б. Виларов, Л. Цеков, Г. Козлеков, Ст. 
Бучков 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0  
Прие се следния дневен ред. 

1. Разглеждане на Доклад от КЕУР относно предложение за измене-
ние на Правилника за организация и дейността на Общинско предприятие – 
Копривщица. 

2. Разглеждане на Доклад от КЕУР относно съвместна работа с БТС. 
3. Разглеждане на Доклад от КЕУР относно отворено писмо с вх. № 

228/08.12.2014 г. от Общинската организация Копривщица на Съюза на ин-
валидите.  

4. Разглеждане на Доклад от КЕУР относно заявление с вх. № 
227/08.12.2014 г. от Христо Койчов Джоголанов, относно безнадзорна паша 
на домашните животни. 

5. Питания 
6. Отговор на питания 
7. Разни. 

  
По т.1 от дневния ред - разглеждане на Доклад от КЕУР относно предло-

жение за изменение на Правилника за организация и дейността на Общинско 
предприятие – Копривщица. 

 
Р. Скендерова представи становището на комисията.  
Ис. Шипева – съветник: Ние не сме членове на КЕУР, когато се създаде това 

ОП, чуваме резултата, че се гласува два на два. Когато се създаде това предприя-
тие, целта беше да се създаде работа на местните хора. Аз мисля, че достатъчно е 
раздута администрацията там. Не може в това предприятие да сме създали работа 
само на 30%, а 70% са администрация и горски. Наличието на зам. директор ще 
коства на бюджета на ОП – 20000,00 лв., доколкото знам там има незаети бройки 
други за работници. Това са моите аргументи. Аз съм за – да има работници, мисля, 
че администрацията е достатъчна. 

Б. Виларов – съветник: Когато говорим за работни места не би трябвало да ги 
разделяме на служители и работници, защото това са все работни места. Второ ко-
гато се говори за служители – горски също не трябва да ги бъркаме нещата, защото 
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ние сме задължени да имаме такива. Разширяването на дейността с което се е мо-
тивирал Кмета, става дума за строителните дейности, почистването и паркирането. 
Цялата административна работа в предприятието, заедно с горската, която е свър-
зана и с обиколки по гората е немалко, а и отнема време. Тази година има събор на 
много неща има ремонти и тази дейност трябва да бъде контролирана. Без да се 
увеличава броя на хората като цяло да гласуваме тази длъжност и това само ще 
свърши по-добре работа. При положение, че виждаме, че вече предприятието е 
стъпило на крака и може да работи и ние му разширяваме дейността това ще тряб-
ва. 

Ст. Бучков – съветник: Относно това разширяване не трябва ли ново щатно да 
го видима, а не само да сложим зам. Директор, а другите да ги гледаме по-късно за 
всеки поотделно.  

Л. Цеков – председател на ОбС: Когато гласувахме директор на предприятие-
то, нашата презумпция затова беше да е човек с управленски опит за да може да си 
организира дейността на предприятието. Смятам, че Лесков спокойно може да си 
организира дейността.  

Р. Скендерова – съветник: Напълно съм съгласна със Станимир. За мен този 
доклад не е мотивиран добре. Моето мнение е, че ако погледнем всички дейности 
те са много на брой. Колкото и да е добър директор на ОП, за да управлява предп-
риятие от такъв мащаб трябва да има зам. Директор. Мисля, че трябва да я има тази 
длъжност. 

Ис. Шипева – съветник: При публичното обсъждане на Бюджет 2015, БКС е 
изведено от структурата на ОП и остава в структурата на ОА. Това е много сухо и 
май е да си намерим на човека работа и да има структура с всички звена. 

П. Литова – съветник: Също подкрепям да има структура като се разглежда 
този въпрос. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Аз гласувах въздържал се на комисията, сега ще 
се въздържа и сега, защото на предприятието зам. Директор, при наличието, че по-
вечето дейност е на подизпълнители, съответно и печалбата е по-малка, не виждам 
защо е нужно зам. Директор. Да трупаме фонд работна заплата на гърба на работ-
ниците – мисля, че е престъпление. Вместо да им вдигнем разценките ние им нала-
гаме допълнително фонд.  

Б. Виларов – съветник: Имаме новоизбран Кмет, през тази година има много 
работа, но нямаме време да бавим нещата. Да не саботираме Кмета, а да дадем 
възможност да си изпълни обещанията. Този човек ще отговаря основно за строи-
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телството и почистването. Кмета също си мислеше да е без заместник, но не става. 
В момента в който Кмета отиде по важна работа в София в общината е дим да ги 
няма.  

Л. Цеков – председател на ОбС: При това положение да сложим условия да е 
строителния инженер с управленски опит.  

Ив. Кривиралчев – съветник: Да определим с какви функции и отговорности 
ще е. 

Б. Виларов – съветник: Ние не можем да гласуваме такива неща. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Защо да не можем – това е директор?! 
Р. Скендерова – съветник: Да се абстрахираме от всички, Кмета поиска да му 

помагаме и апелирам да проявим повече разум и да дадем шанс да приключи ман-
дата успешно. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Съгласен, но Кмета получава покани, а вече 
трети път не ни уважава. 

Ис. Вълов – съветник: Да не спекулираме, предния Кмет  - бог да го прости, ни 
уважи само три пъти и пак му се гласуваха нещата. 

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

за” – 6 - : Р. Скендерова, Ис. Вълов, Ст. Драгийски, П. Тороманова, Б. Виларов, 
Г. Козлеков,  

„против” – 3 - Ив. Кривиралчев, Ис. Шипева, Ст. Бучков 
„въздържал се” – 2 - П. Литова – Кунчева, Л. Цеков 
Прие се решение № 471 
Мотиви: Разширяване дейността на ОП „Копривщица” 
На основание чл. 52, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл.22 ал.2 от ЗМСМА 

и чл.22 ал.2 от ПОУДОПК Общински съвет Копривщица реши: Изменя 
Правилника за организация и управление дейността на ОП Копривщица – гр. 
Копривщица, като включва в структурата длъжността „заместник директор”. 

 
По т.2 от дневния ред - Разглеждане на Доклад от КЕУР относно съвмест-

на работа с БТС. 
Р. Скендерова представи становището на комисията. 
Л. Цеков – председател на ОбС даде разяснения по хода на ремонтните дей-

ности на хижата. 
Б. Виларов – съветник: Предлагам да добавим мотиви към проекта за решение: 
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Развитието на туризма на територията на община Копривщица и постигната дого-
ворка с ръководството на БТС. 

Ис. Вълов – съветник: Не разбирам, защо не е за общинската хижа, която ще 
носи само приходи на общината. 

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

за” – 9 - : Ст. Драгийски, П. Тороманова, Б. Виларов, Г. Козлеков, Ив. Криви-
ралчев, Ис. Шипева, Ст. Бучков, П. Литова – Кунчева, Л. Цеков 

„против” –0 -  
„въздържал се” – 2 – Р. Скендерова, Ис. Вълов 
Прие се решение № 472 
Мотиви: Развитието на туризма на територията на община Копривщица и 

постигната договорка с ръководството на БТС. 
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет Копривщи-

ца реши: 
1. Дава съгласие ОбС да направи дарение на БТС в размер на 40 куб.м 

иглолистна ССД и ЕСД за ремонт и реконструкция на хижа „Богдан”. 
2. Стойността на дарението по т.1 от решението в размер на 2500,00лв с 

включен ДДС да се включи в разходната част на Бюджета на ОП 
„Копривщица” за 2015год. 

Б. Виларов – съветник: Предлагам още един проект за решение: На основание 
чл.21 ал.1 т.23 във връзка с развитието на туризма на територията на община Коп-
ривщица и стопанисването на общински имоти, възлага на Кмета в срок от три ме-
сеца  да излезе с конкретно, обосновано предложение пред ОбС за възстановяване 
на хижа „Богдан” – общинска собственост. 

Поради непостъпили други предложения Л. Цеков  - председател на ОбС, под-
ложи предложението на гласуване. 

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

„против” – 0 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение 473 
Мотиви: Развитието на туризма на територията на община Копривщица и 

стопанисване на общински имоти. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА 
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Общински съвет Копривщица реши: Възлага на Кмета на община Копривщи-
ца, в срок от три месеца  да излезе с конкретно, обосновано предложение пред 
ОбС за възстановяване на хижа „Богдан” – общинска собственост. 

Р. Скендерова – съветник: Гласувах въздържал се по предишното решение, не 
защото съм против, а не ми хареса проекта за решение – споразумения между Кме-
та и изпълнителя, има предпоставки да няма 100% прозрачност. 

 
По т.3 от дневния ред - Разглеждане на Доклад от КЕУР относно отворе-

но писмо с вх. № 228/08.12.2014 г. от Общинската организация Копривщица на 
Съюза на инвалидите.  

П. Литова – съветник: До сега от този съюз имало ли е такова писмо? Не са 
уточнили за какви мероприятия и по какъв повод ги искат. 

Р. Скендерова – съветник: Да си ги организират със собствени средства да си 
ги организират. Аз ще гласувам против. 

Б. Виларов – съветник: В контекста с всички подобни разходи, трябва да се 
разглеждат нещата комплексно, заедно с молбите от различни подобни организа-
ции.  

Р. Скендерова – съветник: Има Кмет, Директори, зам. Директори – сосан до 
кус да измислят начин да се посети всеки болен да се каже по една топла дума, но 
не по този начин да се отпускат финансови средства. Не може служителите на об-
щината да работят само на бюро. 

Б. Виларов – съветник: Предлагам следния проект за решение: На основание 
чл.21 ал.1 т.23 – възлага на Кмета в зависимост от възможностите на Бюджет да бъ-
дат осигурени средства във връзка с отворено писмо на съюза на инвалидите на гр. 
Копривщица. 

Р. Скендерова – съветник: Да се допълни т.1 – Да се разпореди изготвяне на 
списъци всички лица с увреждания, които има решение на ТЕЛК и НЕЛК, както и 
по списъчен състав на онкоболните, диабетно болни и многодетни майки, деца с 
увреждания живущи на територията на община Копривщица. 

Поради непостъпили други предложения Л. Цеков  - председател на ОбС, под-
ложи предложението на гласуване. 

 
за” – 9 - : Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Ст. 

Драгийски, П. Тороманова, Б. Виларов, Л. Цеков, Г. Козлеков,  
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„против” – 0 
„въздържал се” – 2 -  Ис. Шипева, Ст. Бучков 
 
Прие се решение 474 
Мотиви: Социална политика на община Копривщица 
На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 

реши:Възлага на Кмета на община Копривщица: 
1. В зависимост от възможностите на Бюджета на община Копривщица 

да бъдат осигурени средства във връзка с отворено писмо на съюза на инвали-
дите на гр. Копривщица. 

2. Да разпореди изготвяне на списъци всички лица с увреждания, които 
има решение на ТЕЛК и НЕЛК, онкоболни, диабетно болни, многодетни май-
ки и деца с увреждания живущи на територията на община Копривщица. 

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

ние с вх. № 227/08.12.2014 г. от Христо Койчев Джоголанов, относно безнадзор-
на паша на домашните животни. 

Л. Цеков представи проекта за решение. 
Ст. Бучков – съветник: По изменение на климата, предлагам и ливадите да се 

завардят по-рано, шести май е вече късно. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Не е късно. 
Б. Виларов – съветник: Ние трябва ли да взимаме такова решение.  
Ив. Кривирлчев – съветник: Предлагам да се назначи още един пъдар. Да се 

задължи всеки фермер да плати – такса за охрана на имота. Да се определи кои 
имоти ще се охраняват: картофи – 10 април; ливади – 6 май; есенници – есента;  

Б. Виларов – съветник: Ние не можем да задължим Кмета да назначи пъдар. 
Предлагам следния проект за решение: Възлагаме на Кмета да предприеме мерки за 
охраняване целогодишно на земеделски имоти и селскостопанската продукция; 2. 
Предлага на Кмета препоръчителни срокове за опазване на: 

Ниви и картофи – 01 април; есенници – целогодишно; ливади – 6 май; 
Ст. Бучков предлагам за ливади 20 април. 
Л. Цеков подложи двете предложения за срок на опазване на ливадите на гла-

суване. 
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За 6 май 

за” – 5 - :  
„против” – 4 
„въздържал се” – 2  
 
За 20 – ти април  
за” – 6 - :  
„против” – 0 
„въздържал се” – 5  
Прие се предложението 20 – ти април 
При така оформения проект за решение със срок 20-ти април за ливадите Л. 

Цеков подложи на гласуване целия проект за решение. 
за” – 8 - : Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Ст. Драгийски, Б. 

Виларов, Л. Цеков, Ис. Шипева, Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” – 3 -  Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, П. Тороманова, 
Прие се решение 475 

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

1. Възлага на Кмета на община Копривщица, да предприеме мерки за 
охрана целогодишно на земеделски имоти и селскостопанската продукция;  

2. Предлага на Кмета препоръчителни срокове за опазване на: 
Ниви и картофи – 01 април;  
Есенници – целогодишно;  
Ливади –20 април; 

 
По т. Питания 
 
Ст. Бучков – съветник: Да се направи справка, колко са платените указателни 

табели, правена ли е проверка поставени ли са рекламните и указателните табели в 
съответствие с Наредбата на ОбС? 

Р. Скендерова – съветник: Да се забрани поставянето на рекламни материали 
на дървената порта находяща се на входа на града. 

Б. Виларов – съветник: Защо не е отговорено на поставените въпроси от пос-
ледните сесии? Да се внесе в ОбС проект за приоритетни проекти за следващата 
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година, както и какви пари са заложени за разработването им? 
 
По т. Отговор на питания няма внесени такива 
 
По т. Разни. 

 
Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков закри заседанието. 
Крой: 17,35 
 
М. Тороманова:…………п…….    Л. Цеков:…………………п…… 
/Техн. секретар на ОбС/      /Председател на ОбС/ 


