
 
 

 
 

 
П Р О Т О К О Л    № 53 

 
 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:           Община Копривщица  
ДАТА:                                               29.01.2015 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                14:00 h - 18:35 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                Мария Хр. Тороманова 
 
Днес 29.12.2015 година се проведе редовно заседание на Общински съвет - 

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

рова, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, 
Ис. Шипева, Ст. Бучков 

Отсъства по уважителни причини Б. Виларов  
Ст. Бучков - закъснял 
Л. Цеков . председател на ОбС представи проекта за дневен ред, като предс-

тави и три допълнителни казуси, които предложи да се гледат в т.Разни. 
Поради не постъпили предложения за промяна на дневния ред, Л. Цеков под-

ложи предложения дневен ред на гласуване. 
„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. 

Вълов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се следния дневен ред: 
1. Разглеждане разпореж-

дания от АС – София област във връзка с връщане на решения № 456 и 457 на ОбС 
Копривщица. 

2. Разглеждане на Док-
ладна записка от КЕУР относно доклад на директор на СОУ „Любен Каравелов” с 
вх.№ 1/07.01.2015 г., във връзка с ремонт на покривна конструкция на общежитие 
към СОУ „Любен Каравелов”. 

3. Разглеждане на Док-
ладна записка от КЕУР във връзка с писмо с вх. №12/20.01.2015 г. от П. Кунчева – 
Председател на НЧ Х. Н. Д. Палавеев. 

4. Разглеждане на Док-



 
 

 
 

ладна записка от КЕУР във връзка с писмо с вх. №13/22.01.2015 г. от П. Кунчева – 
Председател на НЧ Х. Н. Д. Палавеев. 

5. Разглеждане на Док-
ладна записка от КЕУР във връзка с доклад от  Генчо Герданов – Кмет на Община 
Копривщица с вх. №10/19.01.2015 г., относно продажба на дървесина на корен. 

6. Разглеждане на Док-
ладна записка от КЕУР  във връзка с доклад от  Генчо Герданов – Кмет на Община 
Копривщица с вх. №2/19.01.2015 г., относно определяне на годишна вноска за 2015 
г. за Софийски регионален музей. 

7. Разглеждане на Док-
ладна записка от КЕУР във връзка с доклад от Генчо Герданов – Кмет на Община 
Копривщица, относно паркиране и SMS таксуване. 

8. Разглеждане на Док-
ладна записка от КЕУР във връзка с доклад от Генчо Герданов – Кмет на Община 
Копривщица с вх. №1/19.01.2015 г., относно постъпила молба от УС на РК „Коп-
ривщица – Традиция”. 

9. Питания 
10. Отговор на питания 
11. Разни. 
 
По т.1 от дневния ред - Разглеждане разпореждания от АС – София об-

ласт във връзка с връщане на решения № 456 и 457 на ОбС Копривщица. 
Р. Скендерова представи заповедта на областния управител. 
Л. Цеков – председател на ОБС: На мен не ми стана ясно точно законния мо-

тив за връщане на тези решения. Моето предложение е да отменим решенията и да 
решим да вземем нови решения, но ако останат в сила трябва да влезем в съдебен 
спор, понеже има и призовки. Има основания, има и мотивировка – за мен решени-
ята са взети нормално.  

Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Това не е много точно, никога не са взима-
ни решения по принцип и никога не е взимано решение освен за онкоболните. За 
онкоболните е взето решение, защото имаме двадесет души онкоболни и по 30.00лв 
са 600,00лв  и се гласуват за разход на община Копривщица – всички хора си ги по-
лучават, докато за диабетно болните излиза едно решение без ясни критерии и то не 
може да бъде приведено в изпълнение, защото при превеждането в изпълнение ще 
дойдат 200-300 души по 20,00лв – какво ще стане, а това се смята предварително. 

Л. Цеков – председател на ОБС: Но е върнато и това за онкоболните, за да 



 
 

 
 

смятам ли, че е върнато заради диабетно болните? 
Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Не ме питайте, няма да отговоря. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Да де, защото ме закачихте. 
Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Само разяснявам. 
Ис. Вълов – съветник: Ако ги отменим, какво следва, за онкоболните ще се 

гласува ли? 
Л. Цеков – председател на ОБС: Ако ги отменим се спира производството и 

отново може да се гледа. Каквото решим ние, след съгласуване с ОА. 
Г. Козлеков – съветник: Направете едно предложение и да го гласуваме. 
Ст. Бучков се присъединява към заседанието. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Други предложения, освен на г-н Вълов за 

отменяне на решения. Добре. Колеги, който е съгласен решение № 456 да бъде от-
менено, моля да гласува. 

„за” – 8 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. 
Вълов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова 

„против” – 0 
„въздържал се” – 1 – Ст. Бучков 
Ис. Шипева – подава декларация за конфликт на интереси по нокретен повод 
Прие се Решение № 476 
Мотиви: Заповед на Областния управител и Разпореждане на АС 
На основание чл.45 ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация. Общински съвет Копривщица реши: Отменя решение № 456  
по Протокол № 50 от 28.11.2014год. на Общински съвет – Копривщица. 

Л. Цеков – председател на ОБС: Колеги, който е съгласен решение № 457 да 
бъде отменено, моля да гласува. 

„за” – 8 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. 
Вълов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова,  

„против” – 0 
„въздържал се” – 1 – Ст. Бучков 
Ис. Шипева – подава декларация за конфликт на интереси по нокретен повод 
Прие се Решение № 477 
Мотиви: Заповед на Областния управител и Разпореждане на АС 
На основание чл.45 ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация. Общински съвет Копривщица реши: Отменя решение № 457  
по Протокол № 50 от 28.11.2014год. на Общински съвет – Копривщица. 

 



 
 

 
 

 
По т.2 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от КЕУР от-

носно доклад на директор на СОУ „Любен Каравелов” с вх.№ 1/07.01.2015 г., 
във връзка с ремонт на покривна конструкция на общежитие към СОУ „Лю-
бен Каравелов”. 

Р. Скендерова представи становището на комисията. Обърна внимание, че е 
постъпило и запитване от колектива. 

Ис. Шипева – съветник: Това е за точка разни. 
Л. Цеков – председател на ОБС: То е само за сведение – ние ще отговаряме. 
Р. Скендерова – съветник: Предвид това, че са тук, представители на учили-

щето. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Ще седят и ще слушат. 
Б. Дюлгярова – директор СОУ: Аз бих помолила сега, защото колегите имат 

часове от 15,00 и от 16,00 часа, ако е възможно, ако не ще очакваме писмен отговор 
– няма проблем 

Ис. Шипева – съветник: Колеги към така предложения проект за решение на 
КЕУР аз правя следното допълнение: т.1 – комисията предлага Обс дава съгласие 
да се извърши ремонт на покривната конструкция на пансиона, аз предлагам да има 
и т.2, която да гласи следното: ОбС дава съгласие да бъде добит дървен материал за 
нуждите за ремонт на покрива на климатичен пансион към СОУ „Л. Каравелов”, 
съгласно приложена КСС от директора на СОУ, като средствата по добива бъдат 
заложени в бюджета на училището. Тук трябва да се уточни, защото ОП ще каже 
кой ще ги добие и тези неща трябва да са взети като решение. Тук имам едно пита-
не – по Вашата докладна за проект по Красива България. 

Л. Цеков – председател на ОБС: Това отпада. 
Ис. Шипева – съветник: Добре не го знаех, защото не съм член на икономи-

ческа комисия. Тогава чета си предложението: ОбС дава съгласие да бъде добит 
материал от ОГФ за нуждите за ремонт на покрива на климатичен пансион по ко-
личествена сметка от директора на училището, средствата по добива да бъдат под-
сигурени от бюджета на училището. 

Р. Скендерова – съветник: Да Ви допълня – да бъде КСС. Няма как да видим 
стойностите, защото не сме ги имали на комисията. 

П. Тороманова – съветник: Искам да попитам колко деца живеят в пансиона? 
Защото не знам! 

Б. Дюлгярова – директор СОУ: Двадесет и три деца и шест ръководителя. 



 
 

 
 

П. Тороманова – съветник: Говори се, че имало две деца. Мен ме питаха и за-
това… 

Л. Цеков – председател на ОБС: По принцип покрива на сградата трябва да се 
направи, защото тече и като тече знаете какво става. 

Б. Дюлгярова – директор СОУ: Трябва да се направи покрива, защото ние 
мажем, а то пада, трябва да се направи и вече да се надгражда надолу, вече има 
проект за ученически общежития от 2014 вътре за обзавеждани и т.н., но трябва да 
си направим покрива. 

Р. Скендерова – съветник: Имате проект? 
Б. Дюлгярова – директор СОУ: Не ще участваме. 
Ис. Вълов – съветник: В този проект не може ли да влезе покрива? 
Б. Дюлгярова – директор СОУ: Не, не е за строително ремонтни дейности, а 

само за обзавеждане. 
Ис. Вълов – съветник: А не може ли за цялостен проект? 
Б. Дюлгярова – директор СОУ:Ние кандидатствахме и няколко пъти бяхме 

резерва, въпросът е, че Вие видяхте и за училището – за обзавеждане на сгради и за 
саниране е отделно. Покривите обикновено общините до финансират. Ние искаме 
да се отпусне дървен материал, като училището ще си поеме разходите по добив, 
обработка – всички тези неща- както беше до сега за физкултурния салон… 

Л. Цеков – председател на ОБС: Колеги чухте проекта за решение, има ли 
други предложения? 

Р. Скендерова – съветник: Нямам допълнение, но понеже ще гласувам против 
искам предварително да кажа защо. На комисията като разглеждахме материала из-
разих едно становище и сега ще го кажа пак. според мен може би ще го направите и 
така, но аз съм против това правене на парче, защото ако една сграда се направи по 
проект виждаме как се реализира. Тук имам опасения, че не само дървения матери-
ал ще бъде необходим за изпълнение на ремонта. В докладната се говори за цигли, 
за работна сила може би ще се наложи и за финансиране на други елементи, които 
на този етап Вие не сте ги предвидили, затова моето предложение е ако може да се 
огледате и с помощта на ОА да се кандидатства по един цялостен проект по който 
наистина изпълнението ще бъде така както би трябвало да бъде. Защото Вие сега 
ще оправите покрива, обаче фасадата на сградата остава, остава един дървен прозо-
рец, един сменен, разрушено лице на сградата, което в близките години ако не се 
кандидатства по проект няма как да се случи. Моето предложение е да се кандидат-
ства по един цялостен проект.  

Б. Дюлгярова – директор СОУ: Ние трябва да си направим покрива и след  



 
 

 
 

това да кандидатстваме за цялостен проект, защото и г-н Цеков като беше Кмет и 
тогава бяха дадени пари за проекти, но… Още една зима надали ще изкара покрива, 
затова сега за момента да оправим покрива. Училището е предвидило всички раз-
ходи и за нови цигли и за майстори, предлагам да бъде гласувано, а по натам да се 
включваме па проекти, че ако падне покрива какво правим? 

Л. Цеков – председател на ОБС: Колеги имаме проект за решение, който е 
съгласен моля да гласува. 

„за” – 8 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ст. Драгийски, Г. 
Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Бучков 

„против” – 1- Р. Скендерова 
„въздържал се” – 1 – Ис. Вълов 
Прие се Решение № 478 
Мотиви: Мотивирано искане от директор на СОУ”Л. Каравелов” 
На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.8 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация, общински съвет Копривщица реши: 
1. ОбС дава съгласие да се извърши ремонт на покривната конструк-

ция на пансиона. 
2. ОбС дава съгласие да бъде добит материал от ОГФ за нуждите за ре-

монт на покрива на климатичен пансион по КСС, предоставено  от директора 
на училището, средствата по добива да бъдат подсигурени от бюджета на СОУ 
”Л. Каравелов”. 

Л. Цеков – председател на ОБС: Има искане да разгледаме сега питането от 
колектива. 

Ис. Шипева – съветник: Това не е по дневния ред. Вие сега го внасяте и как да 
сме подготвени?! 

Р. Скендерова – съветник: Нека да ги уважим. 
Б. Дюлгярова – директор СОУ: Ние можем да изчакаме и писмен отговор. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Аз специално по въпроса не мога да взема 

отношение. Постъпило е вчера на Вас сега Ви е раздадено и би трябвало да се ра-
зисква. 

Р. Скендерова – съветник: Аз предлагам да удовлетворим желанието на ко-
лектива на СОУ и да разгледаме в тази точка допълнителните материали. 

Л. Цеков – председател на ОБС: Който е съгласен в тази точка да се разгледа 
този материал, без вземане на някакво решение, просто да го дискутираме, моля да 
гласува. 

„за” – 8 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. 



 
 

 
 

Вълов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова 
 „против” – 0 
„въздържал се” – 2 – Ст. Бучков, Ис. Шипева 
 
Прие се предложението и се пристъпи към дискутиране на питането от колек-

тива от СОУ „Л. Каравелов”, представено в допълнителните материали за сесията. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Колеги, прочетохте ли изложението, някой 

иска ли думата? 
Г. Герданов – Кмет: Вчера дойде това запитване от педагозите на СОУ „Л. 

Каравелов” във връзка с подписка, която върви за обучение и създаване на паралел-
ка. След като дадох клетва, след като бях избран за Кмет, имаше заседание на ОбС 
на което се разгледа много сериозно въпросът за Гъркова къща. От всички общинс-
ки съветници ми беше поискано мнението да изразя дали да бъде предоставена на 
ДМ или на ОА. Аз казах, че искам да се запозная допълнително и по-подробно със 
казуса. Направих си труда да се срещна с г-жа Велянова, която беше държала ня-
колко години къщата. Бях поканен от нея в Г. Баня за да не ходя сам поканих пред-
седателя на училищното настоятелство Р. Йовков и г-н Караянев, който е в изклю-
чително близки отношения с г-жа Велянова, което аз в процеса на срещата разбрах. 
Посрещнати бяхме, всичко беше на ниво, г-жа Велянова обясни, че е предлагала 
многократно да се създаде паралелка свързана с бита и традициите на Копривщица, 
че никога не е държала да има имот в Копривщица и въпросния имот го е върнала 
макар и с дела, защото е вложила средства. В момента не иска никакви имоти. Ние 
като цяло я помолихме ако е възможно за да и демонстрираме уважение – все пак е 
била загрижена, да каже може ли да предаде част от програмата в допълнение на 
нашето училище, което е дало велики хора и обучението никой никога не е казал, 
че е на ниско ниво. Затова се реши – г-жа Велянова предложи – нека да се обсъди 
сред хората и нека да се знае сред хората – искат ли допълнителна паралелка, свър-
зана с бита от хората. Така, че тази подписка от там тръгна. На другия ден след 
срещата с Велянова, отидох в СОУ „Л. Каравелов”, когато трябваше да представя 
зам. Кмета – г-н инж- Т.Малинов, обясних на целия колектив – няма никаква опас-
ност и никой никъде не е коментирал, че Вие ще бъдете потърпевши. Аз специално 
много добре знам и го заявявам най-отговорно, че училище СОУ „Л. Каравелов” е 
със специален статут. Знам борбата, която се проведе 2008год. да бъде защитено 
училище. Знам за умаления вид на паралелките, благодарение на това, че Коприв-
щица е с по-специален релеф, географско положение и въобще Копривщица е на по 
особено место. Никой никога не е коментирал, че образованието е на лошо ниво, 



 
 

 
 

това за което Вие имам чувството, че сте обидени. Единствената идея е да се създа-
де паралелка в помощ на гражданите, които искат, в помощ на цялата общественост 
и г-жа Велянова  заяви много добре, че се познава с г-жа Б. Дюлгерова и никога не 
е имала пререкания с нея.  

П. Зайкова – гражданин: Ние получаваме преди две седмици, срещат ни хора-
та и ни казват има подписка в града. Най-добре е да има диалог между хората – не-
ка да дойде инициативния комитет и който трябва да ни обясни какво се случва и 
да ни обясни защо тече такава подписка. Подписката е за откриване на второ елит-
но училище. Подписката, която е оставена в учителската стая пише за второ елитно 
училище. Колко разновидности има на нея – ние не знаем . Пишеше и подобряване 
качеството на образованието.  

Л. Цеков – председател на ОБС: Това е породило във Вас притеснение – така 
ли да го разбирам? 

Б. Дюлгярова – директор СОУ: Не притеснение, няма притеснение. Просто 
колегите, всички се чувстваме обидени, защото е анонимна и как измери качеството 
на образованието в нашето училище.  Кои са тези специалисти които го измериха, 
какво значи по-качествено по какви критерии, кой е специалиста? Винаги си сеща-
ме за г-жа Велянова, когато трябваше да се вземе къщата. Ако искаше нещо да нап-
равим съвместно до сега щяхме да го направим хиляди пъти, а сега изведнъж по-
качествено образование  и второ елитно училище. Никой не се страхува от нищо, но 
се чувстваме обидени от това кой ни оценява и ходи да лъже хората. Примерно 
имаме и служители, които са се подписали на това, като на тях им е казано да се 
направи нещо по-хубаво за нашето училище и аз се подписах.  

Г. Герданов – Кмет цитира „Италианският лицей извършва гавра с историчес-
кото и културно наследство на страната, тъй като помещава копривщенска къща, 
която е обявена за музей. Казусът стана ясен в началото на седмицата, след като 
депутатът от АТАКА Магдалена Ташева беше на среща, на която се определяше 
къде да бъде оставена цяла историческа експозиция. До момента тя се е помещава-
ла в Ослековата къща в Копривщица. Но трябва да бъде преместена. Причината е, 
че Ослековата къща е в процедура по връщане на собствениците. За домакин на 
културното наследство е обявена Гърковата къща, която обществеността в Коп-
ривщица смята за най-подходяща. Но в момента тя се използва целогодишно за 
нуждите на Италианския лицей в Горна Баня. Настоятелството на лицея в лицето на 
Величка Велянова отказва да предостави къщата за обществено ползване, въпреки 
че няма документи, които да уреждат някакъв вид договорни отношения за ползва-
не. Това прави стопанисването на къщата незаконно. Опазването на историческото 



 
 

 
 

наследство на България е въпрос на дълг и национална политика. От АТАКА смя-
тат за недопустимо нарастващото напрежение в една от люлките на възродителното 
движение в България – Копривщица. Градът музей не е лична собственост, а гор-
дост и светиня от поколения за поколения. Патриотите от АТАКА ще направят 
всичко възможно за разрешаването на този спор до 7 август, когато е и последния 
възможен срок за преместването на експозицията от Ослековата къща.” – никой ни-
къде не се е подписал, като говорим за анонимност.  Това ми го е дала г-жа Веляно-
ва да го прочета пред ОбС и понеже очаквах подобна среща, затова го бях задър-
жал. 

М. Мухова – гражданин: Първо искам да кажа, че не сме се притеснили в 
училище, че ще останем без работа. Достатъчно кадърно хора сме да си намерим 
работа, дори и да се случи да напуснем училището. Мен ме притеснява факта, че 
има някаква неточност и неяснота в целта на тази инициатива. Тук в подписката е, 
че е за второ елитно училище, което предполага, че тази сграда ще е извън нашето и 
да е изнесено от нея, сега от Кмета разбирам, че всъщност се цели да се създаде па-
ралелка вътре в училището. Това значи ли че, комуникацията между Кмета и ини-
циативния комитет нещо не е добра или инициативния комитет е пуснал подписка, 
която не отговаря на целите на тази инициатива. Другото нещо което е – щом като 
имате идея да се допълни, ние явно сме засегнати от това, че чисто и просто трябва 
да се пре организира училището. Беше редно г-н Герданов да дойдете да разговаря-
те с нас – да ни кажете какви са идеите, дали за съвет или просто да го обсъдим и 
след това да тръгне тази подписка, така, че и на гражданите да им е ясно какво се 
иска от цялата тази работа. Аз лично не разбирам това, което се казва в подписката 
или това което казва г-н Герданов.  

Г. Герданов – Кмет: Да, паралелка свързана с бита. 
Р. Скендерова – съветник: В тази връзка искам да попитам – каква е връзката 

между това, което обсъждаме и това, което ни прочетохте? 
Г. Герданов – Кмет: Това ми е дадено… 
Р. Скендерова – съветник: Разбирам, че Ви е дадено, но не разбирам връзката. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Това и аз не го разбрах. 
Г. Герданов – Кмет: Връзката е, че по някакъв начин лицея е оплют. 
П. Кривиралчева – гражданин: Ние нямаме отношение към това. 
Р. Кривиралчева – гражданин: Аз съм част от този инициативен комитет. 

Председател на този инициативен комитет, който има регистрация тук – г-н Карая-
нев. Аз лично съм очарована от него като личност. Той ме покани във въпросния 
инициативен комитет и решихме първо да попитаме съгражданите какво им е мне-



 
 

 
 

нието за създаване на второ елитно училище и да разберем дали те са съгласни и не 
са съгласни. Като човек, който е събирал подписи от хората бих заявила, че хората 
имат желание за такова и всички казват дано да го направите до края, защото всич-
ки си спомнят как не е направена тук езиковата гимназия, която е в Челопеч и как 
не е направена икономическата гимназия в Клисура.  

Р. Кривиралчева изчита текста към подписката в която става въпрос за второ 
елитно училище.  

Р. Кривиралчева – гражданин: Председателя на инициативния комитет е из-
вън България и не може да дойде, на следваща сесия обаче ще дойде и ще отговори 
на всички точки, които имате. Нашата първа точка е дали хората искат да има тако-
ва училище, защото имат подкрепата на хора, които могат да го създадат. създава-
нето на такова училище не е лесна работа. Никой не коментира съществуващото 
училище, още повече, че то ще е финансирано от МК. Председателя на въпросния 
комитет ще дойде и ще Ви обясни какви са стъпките за такова училище. Нашата 
задача е дали хората в града е да има такова училище, а те уверявам Ви наистина 
желаят, след като са събрани толкова много подписи. В това няма нищо лошо нека 
има конкуренция, нека се гради. Ако с това сме Ви обидили, аз не смятам, че по ня-
какъв повод съм обидила някой от учителите или училището като цяло. Не знам 
защо така реагирате. Няма нищо атакуващо ние не сме дошли с целта да разрушим 
това училище и да направим ново. Това са слухове. След като има идеята да се нап-
рави такова училище, има и идеята да се доведат деца. Всеки да избира къде да учи 
и какво да учи.  

Ив. Пешова – гражданин:  Да се представя от септември съм помощник ди-
ректор по учебната дейност. Много се радвам, че най-после, защото в последните 
няколко дни усещам напрежение, много се радвам, че страните се изясняват. Искам 
да кажа три неща. Първото – специално за подписката: 1. Първо това, което ме при-
тесни е факта, че за да бъде една подписка валидна е необходимо, хората, които ис-
кат да я направят е да застанат с имената си или с някакво юридическо лице. 2. На 
всеки лист на който се подписват хората трябва да има това за което се подписват.3 
за да бъде валидна една подписка е необходимо да има трите имена, ЕГН и адрес. 

Д. Галинова- служите ОА: ЕГН – не, без ЕГН. 
Ив. Пешова – гражданин: Казвам го каква беше историята по подписката на 

професор Близнашки. След това тази подписка се проверява за да се види дали на-
истина хората са се подписали. Доколкото разбирам вашата цел е да проучите об-
щественото мнение, за това бихте да направите анкета. Мисля, че тогава нещата 
биха били по-спокойни. Подписката обикновено е за нещо или против нещо. В слу-



 
 

 
 

чая беше формулирана така – да ни подкрепите – ама по какъв начин – какво точно 
очаквате от хората не можах да разбера. За мен тази подписка по начина по който 
аз поне я видях – не би трябвало да е валидна. Взимането на какво и да е решение 
на основа тази подписка не би имало тежест. От друга страна това, което казвате 
Вие и г-н Кмета е различно. 

Г. Герданов – Кмет: Значи не съм се изразил добре. Казах ви, че това училище 
ще бъде с паралелка свързана с бита и начина на живот в Копривщица. Никой не е 
мислил и никой не е коментирал училище СОУ „Л. Каравелов” по някаква форма 
ще бъде закрито и ще бъдат потърпевши учителите. Под никаква форма, никой не е 
коментирал училището, че е с ниско качество.  

Ив. Пешова – гражданин: Това за което говорех е, че Вие казахте паралелка, а 
инициативния комитет – училище. 

Г. Герданов – Кмет: Паралелка естествено ще бъде. 
Ив. Пешова – гражданин: Трето със сигурност всички ние тук искаме хората в 

града да живеят по-добре. Това, че няма работни места, че младите хора си тръгват 
от града – това е предизвикателство които за всеки един от нас като член на тази 
общност е важно. Това, което аз не разбирам по какъв начин създаването на ново 
училище ще спомогне за това по какъв начин създаването на още едно училище ще 
спомогне за това да се привлекат млади хора тук, тъй като щели да дойдат, защото 
има училище – то и сега има училище?! Това, което няма е, че няма достатъчно ра-
ботни места. Създаването на работни места според мен – аз съм завършила иконо-
мика- се случва, когато има хора, които създават собствен бизнес е единия начин, а 
втория начин – привличат се големи инвеститори. Със сигурност създаването на 
ново училище на мен лично не ми се вижда начин за намаляване на безработицата. 
Аз лично не мисля, че това е решение на въпроса. Последно искам да кажа – всички 
ние от СОУ „Л. Каравелов”, убедена съм и ОбС и родителите на децата, искаме ид-
но и също нещо за тези деца – да можем да живеем по-добре, да можем да си поз-
воляваме повече неща и да можем на децата се до предоставяме повече неща. мол-
бата ми е, тъй като аз виждам, че всъщност ние се вълнуваме от едни и същи проб-
леми, но начина за решаване е различен. Моя апел личния е, ако има такава ситуа-
ция – в училище сме всеки ден – нека да седнем и да го обсъдим. Наистина да сед-
нем и да го обсъдим, а не тръгва един слух, една подписка – един ужас. Според мен 
се създаде повече напрежение, отколкото е редно в тази ситуация да се създаде.  

Р. Йовков – гражданин: От колко години сте в Копривщица? 
Ив. Пешова – гражданин: Трета година. 
Р. Йовков – гражданин: Вие запознати ли сте, че аз специално карам 115 ду-



 
 

 
 

ши, които ги карам да работят от вънка – тук. В гр. Копривщица има реална никак-
ва безработица и официална – някаква. Темата не е безработицата. Едно време аз 
съм възстановил училищното настоятелство в Копривщица. От десет години това 
настоятелство искаме това училище да го доразвиваме, не да го затваряме. Никой – 
няма такъв човек, който да е изрекъл думата за закриване на това училище. Ние от-
ворихме темата по най - публичния начин, който съществува. Тази подписка няма 
никаква юридическа стойност. Ние не гоним никакъв юридически аспект. Ние ис-
каме да се открие публично въпроса, защото когато става въпрос за образование – 
трябва да са нещата ясни. Ако образованието на гр. Копривщица беше изпълнено 
до край – да не се разбира, че училището е изпълнено до крой – ние щяхме да има-
ме втора смяна. Тогава ние щяхме да кажем е какво повече искате. Ние имаме една 
уникална база –това училище е било ной - доброто училище на окръга. Ние имаме 
уникална база, която с малко веща ще стане идеална. Нашата идея е да се напълни 
потенциала и като се каже елитно училище – става въпрос да чакат деца, които да 
отпадат от приема. Аз съм давал средства на А. Каменарова и на В. Енчев да отиват 
да убеждават деца да идват да учат тук. Тази подписка има задачата да зададе въп-
роса пред обществото какво трябва да се случи. Второ не е днес сесията когато това 
трябва да се разисква. Запишете си с едри букви, защото на челната страница е за-
писано – второ елитно училище. Никой не иска Вас да Ви обиди камо ли закрие. 
Трето тук нещата по линия на образованието има голям потенциал – тук трябва да 
има момичета и момчета, които да се оженват, защото ние се превръщаме в град 
музей. 

Л. Цеков – председател на ОБС: Тази дискусия е много обширна, в заключе-
ние – би трябвало да се направи една разширена сесия – с учителите с обществе-
ността, тези които са се подписали, тъй като става въпрос за италианския лицей да 
поканим специално – аз се ангажирам – г-жа Велянова. Да може да ни се изяснят 
нещата. Ние тук сме застанали и се мъчим да се убедим един друг, че образование-
то трябва да стане по-добро, не че не е добро, но ние трябва да го решим. 

Р. Йовков – гражданин: По широко профилно да е. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Разбира се. Така, че ако сте съгласни в опре-

делен момент – в най-скоро време да направим една дискусия да седнем всички да 
си кажем нашите мнения. Да няма обидени, да няма хора, които обиждат, пък и ние 
общинския съвет и ОА да не се чудим какво да правим.  

Р. Йовков – гражданин: Само да допълня – в Гъркова къща ние не искаме да 
правим училище, нито искаме да подаряваме къщата на когото и да било. Г-жо 
Шипева, ние не искаме да пречим на музеите, защото не искаме да пречим на ни-



 
 

 
 

кой, особено на музеите. Не искаме да правим училище в Гъркова къща и да пода-
ряваме който и да е имот. Ние в момента не Ви пречим, искаме да се изясни казуса 
и да се продължи напред. Казвам изрично да се знае ние не искаме Гъркова къща.  

Ис. Вълов – съветник: Последно да попитам, защото не ми стана ясно на мен 
дали ще се прави ново училище или паралелка към училището? 

Р. Йовков – гражданин: Ново училище. 
Ив. Пешова – гражданин: Тъй като виждаме, че това е въпрос, който касае 

всички да нарочим сега едно обществено обсъждане и да седнем и да говорим.  
Р. Кривиралчева – гражданин: Председателя явно го няма – целта на тази 

подписка беше да се види дали хората искат това училище и затова е направена без 
да Ви питат Вас като ОА, а е направена да Ви питат Вас като гражданин. 

Л. Цеков – председател на ОБС: Закрива дебата. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Имам процедурно предло-

жение – понеже два часа дискутирате, нещо, което няма юридическа стойност, 
предлагам точно за една минута ОбС да вземе решение – предоставя Гъркова къща 
на ДМ за стопанисване и управление, и нещата приключват точно. 

Р. Йовков – гражданин: Колега, цар си значи.  
Л. Цеков – председател на ОБС: Ангажирам се в най-скоро време да органи-

зирам открита сесия със споменатите от мен господа и дами и заповядайте. 
Р. Скендерова – съветник: Нека има обществено обсъждане преди сесията. 
Ис. Шипева – съветник: Мисля, че реда е следния – инициативния комитет да 

внесе до Вас подписката за да организирате едно обществено обсъждане. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Добре. Въпросът е, че аз ще го организирам 

за по-другата седмица.  
Р. Скендерова – съветник: Браво. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Какво браво? 
Р. Скендерова – съветник: За ангажимента който поемате. 
Ис. Шипева – съветник: Поеми още един – този на Карагьозов. 
Р. Кривиралева- гражданин: Това е важно за града, ако го смятате за несери-

озно… 
Л. Цеков – председател на ОБС: Кое е несериозно? 
Р. Кривиралчева – гражданин: Образованието. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Кой го каза това, защо ми слагате думи в ус-

тата? Не се смея – Скендерова се смее, а аз се усмихвам на Скендерова. 
М. Мухова – гражднин: Голяма част от съветниците и присъстващите може да 

сформирате една театрална група. 



 
 

 
 

Л. Цеков – председател на ОБС: Благодаря Ви за вниманието. Давам пет ми-
нути почивка. 

4. По т.3 и т.4 от днев-
ния ред -  Разглеждане на Докладна записка от КЕУР във връзка с писмо с вх. 
№12/20.01.2015 г. от П. Кунчева – Председател на НЧ Х. Н. Д. Палавеев. и Док-
ладна записка от КЕУР във връзка с писмо с вх. №13/22.01.2015 г. от П. Кунче-
ва – Председател на НЧ Х. Н. Д. Палавеев. 

 
Р. Скендерова представи становището на комисията. 
П. Тороманова – съветник: Тези дейности не са ли били включени тези дей-

ности, как е бил приет този проект? Значи проекта не е бил цялостен? 
П. Литова – съветник: Какво значи цялостен в последствие възникват толкова 

много неща, че… 
Ив. Кривиралчев – съветник: Аз пак ще попитам, бях поставил въпроса на 

днешното заседание да е тук П. Скендерова като ръководител на проекта. 
П. Литова – съветник: Тя не е била ръководител. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Съръководител. Ние в даданията тогава, но до-

колкото си спомням ставаше въпрос за цялостен ремонт. Тук виждам само саниране 
и дренаж. Никъде няма за вътрешен ремонт. Какво правим? 

Л. Цеков – председател на ОБС: Искам да Ви върна 2012г когато ОбС взе ре-
шение да се кандидатства,  точка втора – община Копривщица не приема ангажи-
мент за до финансиране. 

Р. Скендерова – съветник: Тук не става въпрос за дофинансиране на проект, 
защото в проекта са заложени дейности и те ще са изпълнени на сто процента. Тук 
говорим за други дейности, които не са включени в проекта, което е различно от 
дофинансиране на проекта. Да правим разлика, когато обсъждаме. 

Ис. Шипева – съветник: Мисля, че ако от управляващия орган на проекта 
имаше една декларация, че тези дейности не са заложени в проекта, мисля, че проз-
рачността щяха да са по-големи и аз тогава бих гласувала – да.  

Р. Скендерова – съветник: Те наистина не са заложени. 
Ис. Шипева – съветник: Някъде имаш ли го черно на бяло. Нормално е ръко-

водителя на проект да напише, нормално е, че няма да остане в това състояние – 
външен вид да има, вътрешен да няма. Това нещо все пак те трябва да го деклари-
рат.  

Р. Скендерова – съветник: Мисля, че това фигурира в констативния протокол, 
който е читалище, изпълнител, община. 



 
 

 
 

Ис. Шипева – съветник: Кой е този протокол? 
Р. Скендерова – съветник: Събрали са се трите страни… 
П. Литова – съветник: Ние не го казваме на сляпо. 
Р. Йовков – гражданин:Г-н председател, искам да помогна на г-жа Шипева, но 

спешно. Г-жа Шипева, не знам аз със това моето спортно училище, където го за-
върших. Вие някога от музеите такава сметка представяли ли сте, как се правят ре-
монти, защото аз от както идвам в ОбС музеите правите ремонти 10,20,30, значи 
тук ясно и красноречиво пише относно констатирани непредвидени и невключени в 
проекта, ако знаете някакъв нов език освен български, кажете на него да пишем. 
Първо обърна се г-жа Кунчева към г-н Кмета, г-н Кмета разпореди от техническа 
служба да отидат и огледат, след което инжинера на общината, не някой друг е 
направил тази сметка и е направена по точен замер и точни цени и апелирам към 
Вас, която редовно правите ремонти в музеите да предоставяте на вниманието на 
ОбС такъв вид сметки, защото по късно в бюджета на предприятието отново ще 
стане въпрос ограда – 12 000,00лв, будка – 3000,00лв, но за какво става въпрос - ни-
кой не знае. Тук ако се зачетете г-жо Шипева, пише – /изчита КСС за ремонтите/, 
кой проектант ще знае, че е изгнил гредореда преди да го отвори, няма такъв ма-
гьосник. Второ да Ви обясня г-жо Шипева, проекта има рамка и те са се вмъкнали в 
тази рамка в последователност по спешността на ремонтите, започнали са от пок-
рива… 

Ис. Шипева – съветник: Влязохте в подробности – това не ни интересува. Аз 
искам черно на бяло, че тези неща не са включени, и защо го попитах, защото в по-
вечето случаи, когато има анекси се оказва, че тези неща са били включени и ни 
глобяват заради тези анекси. 

Р. Йовков – гражданин: Тук не се прави анекс. 
Ис. Шипева – съветник: Това обяснете, а не се заяждайте. Добре не съм го 

прочела или прочела – не е този начин. Не съм управлявала проект и Ви казвам – 
попитах чисто човешки, значи ръководителя на проекта декларирал ли е, че тези 
неща не са включени в проекта и някой трябваше да каже – да Шипева тези неща не 
са включени – това попитах.  

Р. Йовков – гражданин: Първо по закон не може да актуваш една и съща ра-
бота на двама души, второ до сега не се е случвало и трето не е ръководителя на 
проекта, а на този, който е председател на читалището и населението на град Коп-
ривщица. 

Ис. Шипева – съветник: Тогава аз мисля, че трябва да е спазен чл.26 ал.3 от 
ЗНЧ, същото важи и другата докладна където ще вземе решение. 



 
 

 
 

Р. Йовков – гражданин: Кой е този член 26 – вие да ни разясните сега? 
Ис. Шипева – съветник: А ще разяснявам… 
Р. Йовков – гражданин: Нали трябва да си помагаме. 
Ис. Шипева – съветник: Господин председател може да кажа, че Вие сте до-

пуснали грешка при внасянето на тези два материала, защо – защото те се внасят до 
ОбС и след това съгласно чл. 22 и чл.26 Кмета ги внася, както и Кмета трябва да 
подпише договор финансово обезпечен, съгласно ал.2 от чл.26 той гласи, че когато 
искаш финансиране от общината, Кмета подписва договор обезпечен и го сключва 
с читалището.  

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Това не е финансиране – 
това е дарение. 

П. Литова – съветник: Г-жа Шипева неправилно цитира члена, тук става въп-
рос за чл. 23, по същия начин е и другата докладна по чл.22 ал.2… 

Ис. Шипева – съветник: Тя съвсем пък е грешна, мога да твърдя, защото става 
въпрос за дофинансиране за ФРЗ. Може да искате допълваща субсидия г-жа Кунче-
ва, но пак Вие я искате за изпълняване програмата на читалището и тогава се 
сключва този договор.  

П. Литова – съветник: Точно така. Ние не я искаме за ФРЗ, а за допълване 
програмата на читалището. 

Ис. Шипева – съветник: Така го напишете.  
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Къде е програмата на чита-

лището където ще се допълва? 
П. Литова – съветник: Програмата е внесена в определения срок.  
Ис. Шипева – съветник: Вие казвате, че сте изплатили обезщетение, това се е 

случило миналата година. Тази година според мен законността на Вашата докладна 
трябва да е следна, Вие да внесете по чл.26 ал.1 … 

П. Литова – съветник: Члена е 23… 
Р. Скендерова – съветник: Ставаме свидетели на това, че музеи и читалище не 

могат да работят заедно, Шипева и Пенка, после е и друга Пенка. Работите заедно в 
една институция и не може ли да седнете като работите заедно… 

Ис. Шипева – съветник: Не съм го виждала, аз не съм член на икономическа 
комисия. 

Р. Скендерова – съветник: Само изразявам мнение. След като работите заедно 
– би следвало да си помагате и да работите в екип. Това, което в момента двете де-
монстрирате не прави чест и на двете Ви.  

Ис. Шипева – съветник: Аз си изказвам мнението пък на кой прави чест и на 



 
 

 
 

кой не е ваше мнение. 
Р. Скендерова – съветник: Вие се излагате. Предлагам преди да направите 

проект за решение да чуем мнението на Кмета.  
Г. Герданов – Кмет: Не знам защо ме поставяте в такава ситуация, ОбС е този, 

който ще реши – дали да бъдат отпуснати средства и дали да бъдат заложени в бю-
джета 2015г. Вие сте колективен орган и решавате. 

Ис. Шипева – съветник: Аз не знам защо ме разбирате на криво, искам да бъ-
дат законови нещата – трябва да бъдат съгласно чл.26 от ЗНЧ. 

П. Литова – съветник: Дали тогава е спазвано в минали години по ЗНЧ? 
Ис. Шипева – съветник: Това, че не се е случвало в минали години ни значи, 

че сега трябва де го направим така.  
П. Литова – съветник: Тук не става въпрос за допълваща субсидия, отново по 

ЗНЧ, но това вече е по другия член, а той е чл.22 от ЗНЧ. Не знам, защо до сега  - 
Вие сигурно не сте познавали закона. До сега правихме 2013 г без пари – трудно, 
втората година благодарение на г-жа Шипева, която издейства по един проект 
средства успяхме да направим летни културни празници, ако ги нямаше тези средс-
тва ние отново оставяхме без средства. Имайте предвид, че в следващите пет годи-
ни това читалище няма да има стопанска дейност.  

Ис. Шипева – съветник: По добре напишете, че тези 7000,00лв ги искате като 
допълващи за културна дейност.  

Р. Йовков – гражданин: Г-жо Шипева да разбирам ли, че Вие сте „за”, а проб-
лема е в точното оформяне на решението. 

Ис. Шипева – съветник: Това е, аз казах, че съм „за”, а Вие нападате затова, че 
за това, че някой съветник пита. Втората докладна да се оттегли като текст, а само 
да има текст „моля да бъда субсидирана за културна дейност”  - това значи ли, че е 
част от КК или са средства над него. 

П. Литова – съветник: Не, това е за дейности по КК. 
Ис. Шипева – съветник: Това ти обяснявам по-добре пиши да са средства от 

КК, за културни дейности.  
Л. Цеков представи първата докладна като допълни към проекта за решение: 

„от необходимите по КСС, изготвена на 19.01.2015г от О. Родригес за довършител-
ни и ремонтни дейности в размер на 9783,45лв без ДДС, за довършителни и ремон-
тни дейности”. И го подложи на гласуване. 

„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, Ис. Вълов, Ст. Драгийс-
ки, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Бучков 

„против” – 0 



 
 

 
 

„въздържал се” – 0 –  
П. Литова - Кунчева – подава декларация за конфликт на интереси по конкре-

тен повод 
 Прие се решение № 479 
Мотиви: Мотивирано искане от НЧ ”Х. Н. Палавеев”. 
На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закон за местното самоуправление и мест-

ната администрация, Общински съвет Копривщица реши: Да бъде заложен в 
Бюджет 2015г необходимите средства по КСС, изготвена на 19.01.2015г от О. 
Родригес за довършителни и ремонтни дейности в размер на 9783,45лв без 
ДДС, за довършителни и ремонтни дейности непредвидени и невключени по 
проект „Реконструкция на покрив, саниране и дренаж на сградата на НЧ 
„Х.Н.Д.Палавеев – 1869” гр. Копривщица. 

 
Ис. Шипева – съветник: Г-жа Кунчева трябва да влезе в положение на Общи-

на Копривщица, тези 7000,00 са в КК и при едно правилно разпределение средства-
та между всички институции, да не ощетяваме бюджета, при положение, че ще има 
събор, ще има сигурно целеви средства за събора да се оттегли тази докладна.  

Р. Скендерова – съветник: Аз изразявам становище, че тези 7000,00лв са це-
лия културен календар на община Копривщица и няма да е непосилно за община 
Копривщица. Изразявам мнение. Предлагам да гласуваме за читалището, но тънкия 
момент е от къде трябва да дойдат приходите. На по- късен етап може да се задъл-
бочим от къде ще дойдат тези пари. Не е невъзможно тези пари да бъдат заложени. 

З. Карагьозова – гл. специалист Бюджет и ТРЗ: Заложени са 40000,00лв., но 
не мисля, че ще им стигнат за техните дейности тази пари. Те са заложени за култу-
рен календар не по докладната. 

П. Литова – съветник: Тази докладна е за да обясним, защо в момента чита-
лището съвсем е затруднено. Нарочно сме го описали. 

Л. Цеков – председател на ОБС: Сега те разбрах, обърка ни. 
Р. Йовков – гражданин: Усещам, че с моя помощ г-жа Шипева напредва с ин-

формацията… 
Ис. Шипева – съветник: Вие ще спрете ли да се занимавате с мен? 
Р. Йовков – гражданин: Приятно ми е да работя с Вас.  
Ис. Шипева – съветник: Аз, мисля, че съм Ви предупредила да не се занима-

вате с мен. 
Р. Йовков – гражданин: Значи не бяхте на икономическа комисия, когато аз 

повдигнах няколко основни пера, които държа г-н Кмета и зам. Кмета да вземат от-



 
 

 
 

ношение, защото това са пари, които стоят на масата и Вие не искате да ги вземете. 
Ще Ви кажа от къде ще дойдат няколко пъти по 7000,00лв, защото ако цъфне един 
изпълнителен лист на читалището то от къде да вземе пари? То е с вързани ръце. То 
няма стопанска дейност. Има стара история. Не може в година на събор, когато об-
щината иска да инвестира 30 000,00лв в паркиране да заложи 10000,00лв в парки-
ране, казах, че с този бюджет г-н Лесков е възродил комунизма… 

Ис. Шипева – съветник: Аз го приветствам. 
Р. Йовков – гражданин: Аз виждам, че го приветствате, защото няма да изне-

верявате на партията. Да се върнем на сериозните теми и да Ви кажа – не може да 
напишете наем от поделението 5000,00лв., когато аз искам да наема 2 – 3000 кв.м 
при определена цена 1,00лв, което прави не по малко от 24000,00 само от мен, а там 
има и други наематели. 

Ис. Шипева – съветник: При положение, че не е влял и един лев, това е добре. 
Р. Йовков – гражданин: Ами не е лошо да се забързате, защото няма и да вля-

зат. До тук от наемите на парко- места ако не поискате 30-40 000,00 лв – ще стане 
злоупотреба… 

Ис. Шипева – съветник: Ние тези трябва да ги изкараме само от събора… 
Р. Йовков – гражданин: Само от събора – браво. Продължаваме нататък. Кому 

и кой е наемателите иска ограда и охрана, като ние наемателите казваме, че ние ще 
си сложим охрана… 

Ис. Шипева – съветник: Таман изяснявате – аз помислих, че Вие искате.  
Р. Йовков – гражданин: Искам да си плащам- да не ме наричат самонастанил 

се. За разлика от тези, които влачат аз там нося. Това са пари, които стоят на масата 
и никой не иска да ги вземе. Вие отказвате на читалището 7000,00лв, а други не ги 
искате – ако това не се нарича лошо управление, кое тогава. Продължавам нататък 
– 12 000,00лв – ограда; 3 000,00лв – ремонт на будка на пазачи. Кой ги е поискал 
тези неща, който има там наем да си го пази. Защо не съберете наем и не Ви останат 
за да обръщате внимание на който съдия изпълнител ще му запорира сметката. 
Какво лошо предлагам?  

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Не предлагате лошо, но не 
сте прав. Нали гласуваха докладна за влизане в Бюджет 2015, дайте сега да гледаме 
това, не е дошла докладната от предприятието за Бюджета.  

Р. Йовков – гражданин: Прав сте г-н Карагьозов , но аз само исках да кажа от 
къде да дойдат.  

Л. Цеков – председател на ОБС: Някой от съветниците по проекта за решение 
има ли да каже нещо. 



 
 

 
 

Ис. Шипева – съветник: Подържам мнението на г-жа Скендерова, това да е 
частта от културния календар. 

П. Литова – съветник: Да, но това да е правилно формулирано… 
Р. Скендерова – съветник: Формулирайте го така, че да не ощетява Вашите 

искания. 
Ис. Шипева – съветник: Това няма да стане да Ви се приведат ето така отго-

ре.. 
П. Литова – съветник: Нали така се е правило… 
Ис. Шипева – съветник: Да, аз съм го правила, аз им подписвах…. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Хайде стига Вие двете… 
Л. Цеков – председател на ОБС: Хайде да приключим. 
П. Литова – съветник: Да уточня нещо, което явно не се разбираме, ако ще се 

гласуват средства от КК, това е съвсем друго нещо, тъй като тези средства са зало-
жени по културни прояви и не се знае те дали са гарантирани, затова Ви прочетох 
този чл.22 от ЗНЧ, това ще рече, че те няма как – те ще се приведат и няма да бъдат 
отклонявани.  

Р. Скендерова – съветник: Нека бъде проекта за решение на комисията. 
П. Литова – съветник: ОбС вземе ли такова решение ОА е длъжна да го нап-

рави, защо ще го взимаме, ако няма да се изпълни, тогава ние сме в нарушение на 
чл.22. 

Л. Цеков – председател на ОБС: Добре цитираме тогава чл.22 от ЗНЧ. Дай 
предложение за решение. 

Р. Скендерова – съветник: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връз-
ка с чл.22 ал.2 от ЗНЧ ОбС реши:  Да бъде заложен в Бюджет 2015г сумата от 
7000,00лв за дофинансиране дейността на НЧ „Х.Н.Д.Палавеев – 1869” гр. Коп-
ривщица. 

Поради непостъпили други предложение Л. Цеков постави предложението на 
гласуване. 

„за” – 7 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, Ис. Вълов, Ст. Драгийс-
ки, Г. Козлеков, П. Тороманова,  

„против” – 0 
„въздържал се” – 2 – Ст. Бучков, Ис. Шипева 
П. Литова – Кунчева - подава декларация за конфликт на интереси по нокре-

тен повод. 
Прие се решение № 480 
Мотиви: Подадено заявление от НЧ 



 
 

 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.22 ал.2 от ЗНЧ 
ОбС реши:  Да бъде заложен в Бюджет 2015г сумата от 7000,00лв за дофинан-
сиране дейността на НЧ „Х.Н.Д.Палавеев – 1869” гр. Копривщица. 

 
По т.5 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от КЕУР във 

връзка с доклад от  Генчо Герданов – Кмет на Община Копривщица с вх. 
№10/19.01.2015 г., относно продажба на дървесина на корен. 

Р. Скендерова становището на комисията. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Така ли са цените? 
Т. Малинов – зам. Кмет: Така са, така ги гледа и комисията. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Колеги имате думата, на комисията имаше 

представители и на ОП. 
Р. Йовков – гражданин: Днес, защо ги няма? 
Л. Цеков – председател на ОБС: Аз не мога да Ви отговоря. 
Р. Скендерова – съветник: Те трябва да са задължени, защото са на работа 

днес до 17,00 часа. 
Г. Герданов – Кмет: Директора на ОП е в болничен, всички въпроси може да 

ги отправяте към зам. Кмета, ОП е пряко подчинено на него. 
Поради непостъпили други предложения ЛЦ цеков представи проекта за ре-

шение на КЕУР за гласуване.  
„за” – 10 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, 

Ис. Вълов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 –  
Прие се Решение № 481 , 
Мотиви: Внесена докладна записка от Кмета на община Копривщица. 
 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 

реши: Приема минимални цени за продажба на стояща дървесина на корен, 
повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия по приложение 
№ 1. 

 
По т.6 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от КЕУР  във 

връзка с доклад от  Генчо Герданов – Кмет на Община Копривщица с вх. 
№2/19.01.2015 г., относно определяне на годишна вноска за 2015 г. за Софийски 
регионален музей. 

Р. Скендерова представи становището на комисията. 



 
 

 
 

Г. Герданов – Кмет: Благодаря за поканата, искам да кажа къде съм бил за от-
съствията. Нека Председателя на ОбС да формулира кога ще са заседанията за да 
може да си планирам действията. 

Г. Герданов кмет, обясни, че става въпрос за да се създаде регионален музей 
трябва да има такова принципно решение на ОбС. 

Р. Скендерова съветник предложи следния проект за решение: На основание 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
във връзка с чл.9, ал.2 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.1 от 
Закона за културното наследство ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ :  Дава съгласие за 
предоставянето на статут на регионален исторически музей на Общински културен 
институт „Музей за история на София”. 

отправяте към зам. Кмета, ОП е пряко подчинено на него. 
Поради непостъпили други предложения ЛЦ цеков представи проекта за ре-

шение на КЕУР за гласуване.  
„за” – 10 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, 

Ис. Вълов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ис. Шипева, Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 –  
Прие се Решение № 482 
Мотиви: Представена докладна от Кмета на община Копривщица 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.9, ал.2 от Закона за закрила и раз-
витие на културата и чл.28, ал.1 от Закона за културното наследство 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ : Дава съгласие за предоставянето на статут на 
регионален исторически музей на Общински културен институт „Музей за ис-
тория на София”. 

 
По т.7 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от КЕУР във 

връзка с доклад от Генчо Герданов – Кмет на Община Копривщица, относно 
паркиране и SMS таксуване. 

Р. Скендерова представи становището на комисията. 
Г. Козлеков – съветник: Мисля, че 19,30 е късно. Редно е да е до 19,00 часа 

лятото, а зимата до 18,00 часа. 
Ст. Бучков – съветник: Нали СМС паркирането е за почивните и празничните 

дни. По добре да е празнични и почивни дни, вместо не работни дни.  
Л. Цеков – председател на ОБС: През седмицата няма да има – така ли? 



 
 

 
 

Н. Карагьозов – секретар на ОбС: Защо го възлагате на Кмете, предприятието 
какво прави, каква е политиката, защо прехвърлихме паркингите на ОП? 

Л. Цеков – председател на ОБС: Да, трябва да е възлага на директора на ОП. 
В централната градска част с това смс- паркиране ще си създадем конфликт между 
хотела и общината, защото идва не гост на ходела праща смс и се настанява, а гос-
тите на хотела на паркинга ли да са? 

Ис. Шипева – съветник: Хотела не плаща на общината. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Да ще стигна и до там. По този начин ще за-

почнат едни мърморения от хотелите. За мен е по-провилно да си определим го-
дишна такса за хотелите. 

М. Тороманова – техн. сътрудник ОбС: Има такова решение за такава такса 
вече на ОбС. 

Л. Цеков – председател на ОБС: Те се повтарят целогодишно. 
Ст. Бучков – съветник: Да се запише без местата за които има заплатени такса 

целогодишно от хотелите. 
Р. Йовков – гражданин: Чакайте нали има транспортна схема с нея тези неща 

ще се урегулират. Във времената одобрена схема не сте заложила 41000,00лв раз-
ходи за смс – паркиране. 

Л. Цеков – председател на ОБС: Така е – да. Транспортна схема не е започна-
ла да се прави, взимаме такова решение, след 15 дни то влиза в сила и почва да се 
прави. Транспортна схема дори не е заложена в Бюджета. 

Р. Йовков – гражданин: А не е заложена?!  
Л. Цеков – председател на ОБС: Има ли – аз не съм видял. 
Р. Йовков – гражданин: Маркиране и транспортна схема – 13 000,00лв – дали 

не е заложена? 
Л. Цеков – председател на ОБС: Транспортна схема за тези пари няма как да 

стане. Само 3-4 000,00лв КАТ ще ни вземе. Кой го измисли това? 
Р. Йовков – гражданин: Директора се е подписал – Иван Лесков. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Окол 60-70000,00лв излиза една транспортна 

схема. 
Р. Йовков – гражданин: 41000,00лв Ви струва смс – паркирането. 
Ис. Вълов – съветник: От България на доло е добре да се включи. 
Р. Йовков – гражданин: Трябва да има транспортна схема. Възложете на 

предприятието да Ви я изготви . Техническа служба с един проектант от КОТ да се 
направи. 

Л. Цеков – председател на ОБС: Ако го гласуваме ще стане бумеранг.  



 
 

 
 

Ив. Кривиралчев – съветник: ОП предприятие да изготви, като предварително 
хотелиерите си обособят и платят. 

Р. Йовков – гражданин: В тази транспортна схема ще има места на собстве-
ници на къщи, собственици на хотели , не може гражданин на гр. Копривщица, 
който има автомобил и няма възможност да си я прибере в двора да плаща. Не сла-
гайте каруцата пред коня. Вие сега ги задължете да работят и да я предоставят.  

Л. Цеков – председател на ОБС: Точна, за това говорим. Възлага Кмета на 
община Копривщица в десетдневен срок след влизане на решението в сила да из-
готви транспортна схема за организация на движението и паркирането в гр. Коп-
ривщица, както и да бъдат заложени средства за изработването и в Бюджет 2015год.  

Поради непостъпили други предложения Л. Цеков представи проекта за ре-
шение на КЕУР за гласуване.  

„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, П. Литова – Кунчева, Ис. 
Вълов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ст. Бучков 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 –  
Ис. Шипева – отсъства от залата 
Прие се Решение № 483 
Мотиви: Представена докладна от Кмета на община Копривщица 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет Копривщица реши:Възлага Кмета 
на община Копривщица в десетдневен срок след влизане на решението в сила 
да изготви транспортна схема за организация на движението и паркирането в 
гр. Копривщица, както и да бъдат заложени средства за изработването и в Бю-
джет 2015год.  

 
По т. 7 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка от КЕУР във 

връзка с доклад от Генчо Герданов – Кмет на Община Копривщица с вх. 
№1/19.01.2015 г., относно постъпила молба от УС на РК „Копривщица – Тра-
диция”. 

Р. Скендерова представи становището на КЕУР. 
Ис. Шипева – съветник: Аз наистина с докладната се запознах след пристига-

не на материалите, искам да си изкажа моето мнение. Преди няколко десетилетия – 
2 или 3 – имаше един Кмет – Драгоя Татарлиев, който създаде тази улица за улица 
на занаятите, друг е въпросът, че ние през годините не успяхме да я стопанисваме и 
управляваме добре до ден днешен, т.е. ние така я разкъсахме, на парче я раздадохме 



 
 

 
 

и истинския и замисъл за улица на занаятите след смъртта на Др. Татарлиев не е 
продължавала. Така, че аз апелирам пред Кмета да си промени мнението и да се 
захванем всички и да я открием по време на националния събор и това да бъде едно 
от най-активните ни мероприятия. Мисля, че най-малко в 48 квадрата може да си 
разположат те дрехите, те си правят и сбирки – пийват си, хапват си – това е дърве-
на конструкция и не мисля, че е там. Трябва хубава, стабилна сграда с гардероби, за 
да не седят те в Донко и да помислим, но за мен този архитектурен ансамбъл не 
мисля, че е удачен за това. Напротив трябва нещо да стопанисват и управляват, но 
не мисля, че трябва да е това. Всички за се обединим там да открием една улица на 
занаятите по време на националния събор. 

Р. Йовков – гражданин: Кои Вие пропуснахте да споменете госпожо, кои Вие? 
Ис. Шипева – съветник: Всички ние, които сме участвали в управлението на 

града до сега – Кметове, съветници, включително и аз. 
Р. Скендерова – съветник:Съгласна съм с г-жа Шипева. Тук изчитам молбата 

най-напред – за съхранение на реквизит, провеждане на събрания и културни дей-
ности. Значи това помещение, което ще бъде предоставено ще бъде наистина за 
събрание и съхранение на реквизит. Моето предложение е помещението да бъде в 
читалището, където се извършва и културната дейност на община Копривщица.   

П. Литова – съветник: ние получихме Вашето писмо вчера, но няма как да ре-
агираме и да отговорим, тъй като трябва да има решение на ЧН. В момента всички 
знаем, че тази стая в която ние се помещаваме бихме могли да я преотстъпим на 
Традиция, стига те да преценят, че там е удобно за техните сбирки. Нека да стане 
ясно ако клуб Традиция изяви желание да мине под шапката на читалището, тогава 
вече ние ще имаме и други договорни отношения. Преди им е било отдадено такова 
помещение с решение на ЧН, но без никакви договорни отношения. Без да се знае 
кой за какво отговаря. Аз нямам нищо на против, но трябва да има договорни от-
ношения. 

Ив. Кривиралчев – съветник: След като нямате право да развивате стопанска 
дейност залата в която се намират тези апартури би трябвало да бъде замразена – 
там няма ли възможност да бъдат настанени.  

П. Литова – съветник: Това значи, че г-н Петров трябва да изнесе цялата апа-
ратура. 

Ис. Шипева – съветник: С него в какви отношения сте? Какво получавате от 
него? 

П. Литова – съветник: От него нищо не получаваме, имаме договор за сът-
рудничество и той озвучава нашите мероприятия. 



 
 

 
 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Общината не Ви субсидира 
той когато озвучава Вашите мероприятия – така ли? 

Л. Цеков – председател на ОБС: Директно му плащаме с фактура. 
П. Литова – съветник: То се знае кога се плаща с фактура. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Междувременно миналия 

път ви питаха за керемидите на читалището – какво стана г-жо Кунчева? 
П. Литова – съветник: Аз няма как да дам отговор на този етап, става ясно, че 

една голяма част от керемидите са свалени с лопати – даже има и снимков материал 
за това, а друга част на Младежкия дом, една голяма част са били поставени от на-
емателите в лицето на г-жа Йовкова.  

Ис. Шипева – съветник: Това не трябваше да го казвате. Гнусно е.  
П. Литова – съветник: Кое е гнусно? 
Ис. Шипева – съветник: Идва ли не е занесла собствени керемиди, а е завари-

ла читалището без керемиди. 
П. Литова – съветник: Това може тя да каже, а другото е въпрос на разговор с 

фирмата изпълнител. 
Л. Цеков – председател на ОБС: Ние нямаме работа с фирмата изпълнител, 

Вие сте задължени с тези керемиди.  
П. Литова – съветник: Ние сме задължени да стопанисваме, разбирам. Фирма-

та може да каже какво се е случило с тези керемиди. Каква част са повредени – аз 
няма как да отговоря. 

Ис. Шипева – съветник: Нали сме 150 културни институции та няма как да се 
съберем. 

Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Благодаря Ви за вниманието, 
това нещо не се получи току – така за да пуснем тази молба за помещение. От чети-
ри години има решение на читалищното настоятелство, но къде е протокола и по 
какъв начин изчезна, ако наистина съществува… 

П. Литова – Кунчева-  съветник: Има, има такъв протокол… 
Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Щом го има пак е добре, за-

щото ми казахте, че няма такова нещо. Знаете, че в този клуб сме тридесет човека и 
всеки малко или много е ангажиран с работа. Да ми се заявява, че до 17,00 часа 
трябва да си правя събранията – просто няма да го коментирам. Това ако смятате, 
че е помещение да се събираме – живи и здрави да сме, а относно – улицата на за-
наятите – там – мисля, че има какво да покажем и ние там – това помещение, няма 
да сме в ущърб на тази община и ние сме от тази община и даваме за тази община. 

Ис. Шипева – съветник: Точно на тавана. То първо не Ви е удобно.  



 
 

 
 

Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Като сложим табела, всеки 
може да се качи и види. 

Ис. Шипева – съветник: То е правено с друго предназначение – там има десет 
стана, там имаше друго предназначение. То е едно прихлупено и аз не знам Вие как 
ще се правите да сте там и като си пийнете три пъти и ще рукне.  

Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Няма да рукне, бъди спокой-
на. 

П. Тороманова – съветник: Щом са го гледали и казват, че ги устройва… 
Ис. Шипева – съветник: Как може да раздаваме нещо, което има статут на 

улица на занаятите, ние така ще решаваме да го даваме. Не говорете некак си… 
Р. Скендерова – съветник: Когато провеждате Вашите събрания на клуба и 

трийсетте човека ли се събирате? 
Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Аз като гледам общинския 

съвет не се събирате, та ние ще се съберем. Не можем да се съберем. 
Ис. Шипева – съветник: Това що за отговор е?! 
Р. Скендерова – съветник: Браво, че го казахте. В тази връзка едно помещение 

в читалището е напълно достатъчно да Ви приюти 15 човека на събрание. 
Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Така, когато нямаме достъп 

след 17,00 часа – как да стане? 
Л. Цеков – председател на ОбС: Там е въпрос на договорка. 
Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Ние вече 11 години от как е 

този клуб и сме без помещение. 
Ис. Шипева – съветник: Нали имахте. 
Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Как имахме, като нямаме. 
П. Литова – Кунчева-  съветник: Само да обясня, защо г-н Мрънков каза, че 

нямат достъп – защото имаше проверка от финансов контрол, която ще свърши 
скоро, така, че стаичката се ползва от него и ще бъде освободена. Тази стаичка е 
много малка.  

Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Ние нямаме достъп – това е 
проблема. 

Р. Йовков – гражданин: Госпожа Шипева да каже до кога ще е проверяващия, 
а пък аз ще осигуря достъп.  

Л. Цеков – председател на ОбС: Нали си отива проверяващия. 
Р. Йовков – гражданин: Утре г-жа Шипева ще му каже да си тръгва. 
Ис. Шипева – съветник: Г-н Йовков ще съдейства да има достъп. 
Р. Йовков – гражданин: Обещавам. 



 
 

 
 

Г. Герданов – Кмет: Това е плод на капризи на отделни хора - предложихме 
Биохим – проверяващия не можел там. 

П. Литова – Кунчева-  съветник: Не, не… 
Г. Герданов – Кмет: Моля Ви се сега. Сега момчето е изгонено. Не искам да 

говоря за въпросния проверяващ. По повод на г-жа Шипева приказките, абсолютно 
я подкрепям. Ни най-малко някой от ОА иска да се конфронтира. Поканил съм де-
сетки хора – ковачи, хлебопроизводство – никой не иска. 

Ис. Шипева – съветник: Ще го направим ние, ако никой не иска. 
Р. Йовков – гражданин: Какъв е проблема? 
Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Щом нямаме достъп – не ста-

ва. 
Ис. Шипева – съветник: пускайте го момчето. 
П. Литова – Кунчева-  съветник: Само да си тръгне финансовия инспектор – 

ние го пускаме. Тук са някакви капризи. 
Г. Герданов – Кмет: Точно капризи – одита не можел да стои в Биохим. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Каквото и да правите - все-

ки може там да се прави. Това е оставено на неуправление. Поели сме ангажимент – 
едно помещение има празно и са го харесали хора. В договора ще има клауза да по-
държат тоалетната. Видели сме го, обсъдили сме го – дали сме го на Вашето вни-
мание с най-голямо уважение. Знаете, че има и други начини за отдаване под наем – 
дали е от компетенцията на ОбС или на Кмета, нека удовлетворим Кмета до сега не 
сте му отказвали нещо. Изобщо няма да има пречка да се развива там каквото и да 
е, или проект за улица на занаятите.  

Л. Цеков – председател на ОбС: Ако им се предостави достъп след напуска-
нето на проверяващия, няма да има проблем, да им се предостави достъп след 17,00 
часа.  

П. Литова – Кунчева-  съветник: Тук трябва да изградим договорни отноше-
ния. Говорим за едни правила, защото кой носи отговорност след 17,00 часа – за 
това става въпрос.  

Ив. Кривиралчев – съветник: На първо време да им предоставим – тази сгра-
да, като ОА да се ангажира да направи улица на занаятите да го освободят, защото 
те го правят от желание.  

Ис. Шипева – съветник: г-н Кривиралчев те за първо време имат стая. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Имат стая за която казват, че нямат достъп. 
Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Този реквизит къде ще отиде? 
П. Литова – Кунчева-  съветник: Временно. 



 
 

 
 

Ис. Шипева – съветник: С какво ще се отопляват там? 
Р. Йовков – гражданин: Те имат един тон вино. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Вие не може да се разберете и ни го тряскате. 

Това е тук, защото двама ръководителя не могат да се разберат . има готово там. 
Вие след 17,00 часа заключвате. Седнете и се разберете и им дайте достъп след 
17,00 часа. Има место.  

Г. Герданов – Кмет: Йовков, кога ще приключи ремонта? 
Р. Йовков – гражданин: Нашите намерения са до края на февруари да прик-

лючим. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Дайте им един ключ след 17,00 часа. 
Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Иди ти се оправяй, защото на 

мен до тук ми дойде. Там са две помещения и ни устройва добре. 
Р. Скендерова – съветник: Доколкото разбрах, че сте съгласни ако Ви се пре-

достави достъп и в сегашното предложение. Аз правя предложение: Помещението, 
което ще се ползва от регионален клуб Традиция, като в срок до 15.03.2015 да им се 
подсигури достъп на РК”Традиция”. 

П. Литова – Кунчева-  съветник: До колко часа стоите. 
Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: До когато е нужно. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Има ли друг предложение за решение. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Кмета има докладна.  
Р. Скендерова – съветник: Да, аз уважавам Кмета, но комисията разгледа док-

ладната и не прие да се отдава това помещение. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Сега да не започваме този 

спор, какво значи комисията не го прие? И няма да го внесете за разглеждане ли?  
Р. Скендерова – съветник: Разгледа го и не го прие. По друг начин разгледан 

въпроса. Да се разгледат по реда на постъпване. 
П. Литова – Кунчева-  съветник: Нямам против, но доколкото разбирам те са 

харесали повече сградата на първа пушка. 
Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Не, Пепа кажи честно, не ни 

ли каза: най-добре е да си намерите друго помещение. 
П. Литова – Кунчева-  съветник: временно само. 
Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Не е временно - недей. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Има докладната на Кмета и другото предло-

жение. 
Ис. Вълов – съветник: Ние не можем друго да гласуваме. Не можем да кажем 

на Пепа да ги настани. 



 
 

 
 

П. Литова – Кунчева-  съветник: Донко, какво целиш в момента да кажеш, че 
ние сме Ви изгонили от там ли? 

Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Да. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков подложи предложението 

на Кмета на гласуване. 
„за” – 3 - Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, П. Тороманова,  
„против” – 4- Р. Скендерова, Ис. Вълов, Ст. Драгийски, Ис. Шипева 
„въздържал се” – 2 – Ст. Бучков, Л. Цеков 
 Предложението не се приема. 
Д. Мрънков – председател на клуб „Традиция”: Показахте си отношението 

към една организация, която се създаде, защото самодейците бяха изгонени от една 
председателка, а другата го довършва. 

 
По т. питания 
П. Литова – Кунчева-  съветник: Аз имам питания, понеже отдеве беше пита-

но – г-н Йовков – може ли… 
Л. Цеков – председател на ОбС: Питане, към кой, ако е към г-н Йовков – на-

вънка. 
П. Литова – Кунчева-  съветник: А, не навътре, понеже касаеше читалището. 

Г-н Йовков питат къде са керемидите от читалището. 
Р. Йовков – гражданин: Струпал съм ги на един куп, където от години музеи-

те като претърсват къщите ги слагат. Сложил съм ги на същия куп.  
Ис. Шипева – съветник: Престани вече да се занимаваш с музеите. 
Р. Йовков – гражданин: Ние сме си партньори – не разбираш ли? 
Ис. Шипева – съветник: Ако има за купуване, аз ще купя. 
Р. Йовков – гражданин: Няма на купа са там, където ги събираме заедно. 
Р. Йовков – гражданин: В тази точка ли може граждани да питат? 
Ив. Кривиралчев – съветник: Вие не сте спрели да питате. 
Р. Йовков – гражданин: Това ни е работата. 
Р. Скендерова – съветник: Има ли работещ механизъм за събиране на средст-

ва от рекламна дейност. 
Мрънков – гражданин: Има вода на хората по мазетата от резервоара на св. 

Петка. 
 
По т. Отговор на питания няма внесени такива 
Г. Герданов даде устен отговор на част от предишни питания. 



 
 

 
 

 
По т. Разни. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Кмета прави предложение да допълним ре-

шение № 466. Всички имате предложение, имате ли предложение? 
Ис. Шипева – съветник: Да бъде прегласувано това решение. Трябва да го 

имаме като решение. Да бъде променя Решение № 466 като добива вида. 
Поради непостъпили други предложения Л. Цеков подложи предложението 

на гласуване. 
„за” – 8 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Р. Скендерова, Ис. Вълов, Ст. Драгийс-

ки, Г. Козлеков, П. Тороманова, П. Литова - Кунчева 
„против” – 0 
„въздържал се” – 2 – Ст. Бучков, Ис. Шипева 
Прие се решение 484 

Мотиви: За задоволяване на обществени потребности от общинско значе-
ние;  

На основание чл. 21 ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и чл.52-53 от ЗОС и чл.6 от 
Правилника за дейността на ОП и чл.12 ал.1 от ЗОСОбщински съвет Коприв-
щица реши: 

Променя решение № 466 от 28.11.2014 като то добива вида: 
 

I. Да се предостави за стопанисване, ползване и управление на ОП „Коп-
ривщица” 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. 
II. При определяне на наемните цени на откритите площи да се прилага 

Наредба за местни такси на ОбС Копривщица, а за закритите помещения 
определя наемна цена – 1,00лв на кв.м на месец. 
Л. Цеков – председател на ОбС – представи заявление за МБАЛ. 
Ис. Шипева – съветник: То това не е актуално вече – смениха се вече. За три 

дни има три различни решения.  
Л. Цеков – председател на ОбС – представи жалбата на Р. Йовков както и от-

говорите от ОбС до Кмета и жалбоподателя, а именно: 
До Р. Йовков: „Във връзка с постъпила Ваша жалба с вх.№ 17/26.01.2015г.в 

ОбС, Ви уведомяваме, че ОбС не е взимал решение г-н Ив. Лесков да бъде назначен 
като Директор на ОП „Копривщица”. Взето е решение за промяна на Правилника за 
дейността на ОП „Копривщица”, относно изискванията за назначаване на Директор 



 
 

 
 

на същото. С решение  № 408/ 14.07.2014г. ОбС е дал правомощия на Кмета на об-
щина Копривщица да назначи временно изпълняващ длъжността директор на ОП  
„Копривщица” без да отговаря на изискванията на чл.17 ал.3 от Правилника за дей-
ността на ОП „Копривщица””. 

До Кмета: „Във връзка с постъпила жалба с вх.№ 17/26.01.2015г. от Р. Л. 
Йовков, моля да бъде извършена проверка и да бъдем уведомени за: 

-  изпълнението на Решение № 469 / 19.12.2014г. 
- относно извършване на незаконна сеч в пасище 38558.10.280 в местността 

„Крива река”, наета от Р. Йовков. Да се провери с каква заповед е органи-
зирана денонощна охрана на посоченото пасище и отсечената дървесина и 
с каква заповед е отменена тази охрана. 

- по какъв начин и кога дървесината е изчезнала от посоченото пасище. 
Моля справката да бъде отразена писмено и изпратена в ОбС в най-кратък 
срокове. 
Приложение: Жалба на гражданин.” 
Л. Цеков – председател: Това е в общи линии – да се разследва кой е напра-

вил кражбата, кой е издал заповед за охрана, кой е свалил охраната – това е обект 
на разследване и аз смятам, че трябва де се изпрати на компетентните органи.  

Р. Скендерова – съветник: Да не подминаваме това, което сте отговорили, ако 
ще го подминаваме – няма смисъл от нашите решения.  

Л. Цеков – председател: Какво решение да вземем. Имам отговор на жалбо-
подателя. 

Р. Скендерова – съветник: Аз смятам, че трябва да го разнищим. Ако не бях 
обърнала внимание щяхме да изчакаме – закривам заседанието. 

Л. Цеков – председател: Нямаше да закрия заседанието – щях да Ви дам ду-
мата. 

Р. Скендерова – съветник: Нямаше ли?! 
Л. Цеков – председател:Много ме ядеш ти, ама някой ден така ще ти сипя. 
Ис. Шипева – съветник: Тези работи се правят на друго място. 
Р. Скендерова – съветник: Тъкмо съм застрахована. 
Л. Цеков – председател: не да те набия. 
Р. Скендерова – съветник: Господин Цеков дръжте се прилично. 
Л. Цеков – председател: В точка три съм отговорил на г-н Йовков, защото той 

иска да му отговоря и затова съм му отговорил. 
Р. Скендерова – съветник: Смятам, че трябва да има такова решение, което 

разбира се няма да вземем на днешното заседание и предстои да бъде вземано. 



 
 

 
 

Г. Козлеков – съветник: И да присъства Ив. Лесков. 
Л. Цеков – председател: Аз съм дал отговор, че няма такова решение. 
Р. Скендерова – съветник: Искам преди да закрием заседанието да чуем мне-

нието на всички съветници и наистина да се приведе сегашното положение на ди-
ректора като такъв да бъде облечено в решение. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Да се назначава от предп-
риятието ли? 

Р. Скендерова – съветник: Както е по правилник, по предложение на ОбС. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Не. 
Р. Скендерова – съветник: Как да не. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Извадете правилника и 

вижте. 
Р. Скендерова – съветник: Извадете го. 
Ис. Шипева – съветник: Назначава се от Кмета. 
Ив. Кривиралчев – съветник: По предложение на ОбС. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Извадете правилника - но-

вия. 
Р. Скендерова – съветник: Ще се извиня ако бъркам. С Карагьозов работим 

добре, но и тепърва ще работим – така, че… 
Ив. Кривиралчев – съветник: Аз смятам, че нещата трябва да отидат в проку-

ратура или където прецените, защото в публичното пространство едната страна го-
вори едно, другата друго. Мисля, че общински съвет не може да се занимава с разс-
ледване. 

Р. Скендерова – съветник: Ако не да променим правилника. 
Л. Цеков – председател: Не става въпрос за казуса за директор. Става въпрос 

за нещата, които са нарушени. Какъв орган сме ние за разследваме. 
Р. Скендерова – съветник: Стигнахме до там, че нямаме контрол. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Смятам, че Вашето писмо е 

достатъчно. 
Л. Цеков – председател: Наказателния орган е категоричен – който прикрие 

или се затаи за нарушение се лишава от свобода. Тук ние знаем за някакво наруше-
ние и ние трябва да сезираме компетентните органи. 

Р. Йовков – гражданин: Днешния разговор е едно от най-големите доказател-
ство за което обществеността се притесняваше, че когато Г. Герданов стане Кмет 
над мен ще се упражни един чадър. Първо Ви благодаря, че Вие насрочихте една 
експресна сесия, когато аз поисках да се реши този проблем. Решението е красно-



 
 

 
 

речиво. От тук нататък има безспорен факт – лично отношение, защото когато ОбС 
е написал думата  - задължава директора, той или трябва да извади достатъчно мо-
тиви пред Вас с  които да Ви опровергае да се отмени това решение или да го из-
пълни. Когато се взе това решение беше поканено и предприятието, виждате в мо-
мента в изключителни важни въпроси, които касаят предприятието – директора не 
присъства. Моите уважения към зам. Кмета, който е ресорен, но няма отношение в 
тоя контекст. Аз се обърнах писмено към Кмета, когато става нетърпима работата. 
Ти отиваш говориш с един човек – изваждаш мотиви, извъждаш извадка от закона. 
Хода като малоумен с листа и в един момент резултата е един и същ, заради ината 
на даден човек. Ако щете си взимайте решения, ако щете не се взимайте - резултата 
е един и същ. Относно кой е крив и кой прав за  дадена дървесина – аз лично Ви 
призовавам да се обърнете към прокуратурата и тя да каже кой е крив и кой прав. 
Аз не искам от Вас закрила като нарушител и не нарушител – има си директор – 
подчинени. Има си директор да седне да напише кой е пазил кой какво е правил. 
Единствената молба ни е – какво трябва да се направи, че ние да работим в момен-
та. Едно лице – пак казвам – това е доказано – всеки път дъвчем една дъвка – Вие 
работите и резултата е един и същ. Аз не искам никой да ме закриля. Това решение 
е за всички не е само за мен. Чудим се как да дадем на читалището 7000,00лв, а от 
мерите ще са 107000,00лв. Вие си взимайте решение, защото искам едно лице да 
дойде и да каже – дали си върши цялата работа, защото искам и това нещо да пос-
тавя на Вашето внимание, не съм го описал в мойта жалба, защото не съм потър-
певш, но се поинтересувайте, дали от есента има дърва, които са платени, но не са 
издължени. Не може да работим на лична основа. 

Л. Цеков – председател: Относно събирането на приходи, как ще събираме 
като ето – дървесината изчезна. 

Р. Йовков – гражданин: Как няма да изчезне като някой постави контрол … 
Л. Цеков – председател: Имало е контрол, защо е свален? 
Р. Йовков – гражданин: Директора да каже. Как държавното предприятие ус-

пя да опише от снеголома всичката дървесина и да направи тръжните процедури. 
Ние говорим, че общината постоянно има липса на средства в гората стоят тези 
средства и никой не ги взима. Най – малко 15 000,00 кубика стоят в гората по 
35,00лв. Като вземете цените преди малко ще Ви дадат половин милион лева с кои-
то не събор ще направим, а филмовия фестивал в КАН. Държавното предприятие 
вече си взима парите, а ние седим и чакаме директора на ОП. Благодарение на това, 
че се напъвах пред Вас сега в петък ще вземат община 85000,00лв за обект, който 
ние ще работим лятото. 



 
 

 
 

Л. Цеков – председател: Понеже се сложи директора, че не си върши работа-
та, че не е описана дървесината, че е открадната дървесината, понеже Кмета е рабо-
тодател – първо е писмено обяснение – предупреждение и после ако продължава – 
уволнява го, няма какво да пита ОбС, след това ние може да предложим нов човек. 

Р. Скендерова – съветник: Ние не сме предлагали този човек. 
Л. Цеков – председател: Ние сме дали съгласие с едно решение с едно реше-

ние. 
Р. Скендерова – съветник: Съгласно чл.17 ал.2 от Правилника на ОП. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Трябва да се обяви конкурс. 
Р. Скендерова – съветник: Не е необходим конкурс, а трябва да има решение 

на ОбС. 
Л. Цеков – председател: А как ще го освободи? 
Р. Скендерова – съветник: Не говоря за освобождаване, аз говоря за началото. 
Л. Цеков – председател: Началото  -да. Въпроса е, че има титуляр в момента. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Според мен е време да се започне с конкурсите 

в този град. 
Р. Скендерова – съветник: Стриктно трябва да си спазваме решенията. 
Л. Цеков – председател: Но това е нашето решение. 
Ст. Бучков – съветник: Трябва да вземем мерки и да променим правилника и 

да си го назначава Кмета. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Когато взехте решението – 

до провеждане на конкурс и никой не го пита, защо не го изпълнява. Вие знаехте 
кой ще бъде назначен директор. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Тогава искахме да има конкурс. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Говорили сте го, но не го 

взехте като решение. Решението е до промяна на правилника. Не го назначи Кмета 
и го назначи след като бяхте вече променили правилника и го назначи по промене-
ния правилник. Той не е назначен по Вашето решение. 

Р. Скендерова – съветник: Сега вече мога да се извиня. На мен ми стана ясно 
в кой период е назначен директора. Играем си на котки и мишки. 

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Разбра ли за какво става 
въпрос – как е назначен директора на училището, директора на музеите същата ра-
бота. Взимайте решение как да се назначи директора. 

Р. Скендерова – съветник: Разбрах – нищо не правим, защото назначението е 
правилно. Назначението е правилно – точка.  

 



 
 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков закри заседанието. 
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