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П Р О Т О К О Л    № 56 
 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:           Община Копривщица  
ДАТА:                                               19.03.2015 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                17:30 h - 20:35 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                Мария Хр. Тороманова 
 
Днес 19.03.2015 година се проведе извънредно заседание на Общински съвет - 

град Копривщица. 
Присъстваха общинските съветници: Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – 

Кунчева, Ис. Вълов, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Б. Виларов ,Ст. 
Бучков, Р. Скендерова, Ис. Шипева 

Присъстват още Кмет, Зам. Кмет, служители на ОА и граждани. 
Л. Цеков - председател на ОбС представи проекта за дневен ред. 
Л. Цеков - председател на ОбС представи проекта за дневен ред на гласуване. 
„за” – 11 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Ст. 

Драгийски, Г. Козлеков, П. Тороманова, Б. Виларов ,Ст. Бучков, Р. Скендерова, Ис. 
Шипева 

„против” – 0 
„въздържал се”  - 0 
Прие се следния дневен ред: 

1. Писмо от ОП „Копривщица” с вх.№ 68/12.03.2015год. и предложение от Б. 
Виларов с вх.№ 72/16.03.2015год. 

2. Питания 

3. Отговор на питания 

4. Разни. 

По т.1 от дневния ред - Писмо от ОП „Копривщица” с вх.№ 
68/12.03.2015год. и предложение от Б. Виларов с вх.№ 72/16.03.2015год. 

Л. Цеков – председател на ОбС, представи материалите, включително и до-
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пълнително внесените такива по т.1 от дневния ред. 
Б. Виларов – съветник: Първо, предлагам да гледаме нещата по същество и 

само внесените документи. След като проучих нещата по същество и разгледах ма-
териалите внесени от ОА, представих новите проекти за решения, като в проекта за 
решение едно и две са по същество същите с уточнение на документите, а третото 
решение е породено от внесения трудов договор. По същество са същите неща и са 
разделени в три решения и са много по чисти. Искам да благодаря на г-н Кмета за 
внесената информация, молбата е да се внесе и кореспонденцията в цялостен вид 
между РДГ и ОА. Кмета си превишава правомощията и не се съобразява с решени-
ята на ОбС. Многократно съм поставял въпроса и на секретаря на ОА за  това, че не 
се внасят документи в ОбС във връзка с изискванията на чл.44 ал.1 т. 18 от 
ЗМСМА, той многократно е поемал ангажименти това да се случва и съвсем съзна-
телно и целенасочено не се правеше и за съжаление продължава и в момента това 
нещо да не се прави. Знаете, че по конституция ние сме парламентарна република и 
така както Парламентът има законодателна и не само законодателна инициатива, но 
взима решения и за персонални назначения. По същество това нещо е пренесено и 
на местно ниво, като ОбС е орган на местното самоуправление, който определя 
местната политика и куп други решения. Както изложих до тук, поради това внесох 
тези проекти за решения. Относно становището, което днес г-н Кмета ни внесе, 
предполагам, че някой от неговите служители и консултанти го е подвел. Аз съм 
убеден, че всеки адвокат са в състояние в рамките на няколко минути по един и 
същи проблем да представят няколко взаимно противоречащи се тези, без никакъв 
проблем. От становището разбирам, че в същност той не действа като Кмет, съг-
ласно ЗМСМА, за мен не е ясно кой определи кое е по-високо по степен ЗМСМА 
или ЗГ. 

Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Първо искам да благодаря на 
инициаторите на това заседание, два пъти по-благодарен ще бъда, ако обаче има 
извънредни сесии, свързани с наближаващото събитие, а именно – Единадесети 
Национален Събор – със световна известност вече и вече като цяло известно на 
всички, че средствата като цяло в държавата са ограничени, заради природните 
бедствия и в момента държавата се обръща към нас, много добронамерено, че няма 
пари. Така, че на инициаторите ще бъда много благодарен, ако ни събират по-често 
и се интересуват за средствата, които трябва да се вложат тепърва в Националния 
събор за да може да се представим подобаващо. По отношение на днешната сесия – 
няма да влизам в обяснителен режим, много ясно съм обяснил в становището, само 
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ще кажа, че Кмета е този, който управлява ОА и той е този, който назначава и осво-
бождава членове на ОА в съответствие с решения на ОбС и в съответствие на него-
вата предложена структура на ОА. 

Б. Виларов – съветник: Общинското предприятие и Директора на ОП, не е 
ОА! 

Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Аз много съжалявам, но мисля, 
че бяхте един от първите, които бяхте за идеята: Директора на ОП да е на пряко 
подчинение на Кмета и то няма логика да не е него. 

Б. Виларов – съветник: Не е така, аз бях инициатор за промяна на Правилника 
за това как се избира Директора на ОП и не случайно казвам, че ОП е второстепе-
нен разпоредител и не е част от ОА. Има специфични назначения. Има назначение, 
които се правят от НС, нищо, че има МС, затова не трябва да изпадаме в зависи-
мости.  

Ис. Шипева – съветник: Опитах се да направя една хронология на историята 
на ОП от неговото създаване и не само това. Ще прочета някои моменти за опрес-
няване на паметта ни, някои извадки от протоколи, свързани с проблемите на пред-
приятието. С решение № 36 и на основание чл.52 – 55 от ЗОС, на 14.02.2012год., 
ОбС, т.е. ние гласуваме Правилник за дейността на ОП „Копривщица”, гласуват 
седем съветника – за, двама – против и двама въздържали се. По този правилника се 
назначава от Кмета на общината с висше лесовъдско образование. По първия пра-
вилник е назначен – инж. Т. Малинов. Решение 201 от 22.2013год., променя пра-
вилника като се въвежда нова алинея, която гласи, че предприятието може да из-
пълнява и дейности свързани с комунално битовото обслужване на населението, 
има и нова алинея, съгласно която директорът на предприятието се назначава на 
трудов договор от Кмета по предложение /решение/ на ОбС. Промяна има също в 
решение № 411, където с решение 201ОП може да изпълнява и дейности свързани с 
комунално – битовото обслужване на гостите на града и за директор по ал.1 се наз-
начава лице с висше лесовъдско образование и пет години стаж по специалността. 
С решение № 471 от 22.12.2014г. – да припомня в Хисаря, изменя правилника като 
включва в структурата зам.директор, който да отговаря за строителството в предп-
риятието. За тези три години директори на предприятието бяха: Т. Малинов, С. Ан-
дрейнски, Цв. Тодоров, Св. Петров, временно изпълняващ длъжността – В. Новако-
ва и накрая Ив. Лесков. В този период – нашия общински съвет има над 120 реше-
ния, касаещи дейността на ОП, като на едно от последните заседания категорично 
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ние решихме, че дейностите трябва да бъдат завишени. Мисля, че доста спорихме и 
около бюджета на ОП и неговите финансисти заявиха, че това е поради факта, че 
ние сме му вменили и доста други дейности, като заради това и решихме да има и 
зам. директор. Искам да припомня също така и някои моменти от възхода и падени-
ето на това предприятие, като в това ние с нашите решения или не решения имаме 
някаква вина. В протокол 29, временно изпълняващ директор на ОП се обръща към 
нас и казва: „упълномощен съм да дам пред Вас отчет. При приемането на структу-
рата още Вие това предприятие сте го обрекли на фалит, където има 12 човека да 
работят и има 13 чиновника. При тази структура едно предприятие никога не може 
да изкара, в момента то има задължения – 60 000.00лв., няма движение на материа-
ла. В това предприятие се е плащало на камион, има отсечена дървесина- на никой 
не се води, фрапиращо е, че е отсечена едрата дървесина, клони всичко пустее. 
Най.хубавата дървесина е отсечена. За година и половина – къде бяхте Вие господа 
съветници?! Идете вижте, искам да направите комисия – аз ще дойда. Най-хубавата 
дървесина я няма, такова нещо никъде го няма. Искам пълна ревизия, комисия за 
състоянието на гората. Ние нямаме гора за тази година. Сечището се води, но няма 
я дървесината.” След, което той дава обещание за това, че ще оправи финансовото 
състояние на предприятието, повечето от съветниците реагираме загрижено – не 
сме знаели за тези неща и т.н. Болката е, че г-н Андрейнски съобщава, че няма ни-
каква документация, намира на сечището тук двадесет кубика, там четиридесет и 
никой не знае на кой са. Тогава ОбС решава да направим комисия, която да влезе и 
да направи незабавно ревизия на предприятието и тогава г-н Андрейнски обвинява 
Ст. Бучков, който не желаеше да участва в комисията, при все това такава комисия 
е създадена, тя влиза в гората и по-късно на едно заседание на 10.09.2014год. г-н 
Андрейнски казва, че „вашето действие или бездействие, през тези три месеца, от 
както съм в ОП, Вие ми пречите за да мога аз да сигнализирам за нередностите в 
предприятието”, обвинява тогавашния Кмет – Ив. Кесяков и други лица. Отново ни 
показва фрапиращи неща, оказва се, че протокола от създадената комисия не е вне-
сен никъде. По-късно има натиск върху г-н Андрейнски да напусне. Г-н Андрейнс-
ки ни сигнализира, че се е работило само с две фирми, т.е., че има монопол – фирма 
„Манифакс” и „Гиборг – Етро Поле” – те са били монополите на дървесината. съ-
общава ни нещо много сериозно, че семенните бази на „Баба Тонка” и „Серьовица” 
са изсечени и той инженер с 35 години стаж, такова нещо не е виждал. Казва, че в 
предприятието сериозно се играе с окачествяването на дървесината, не може да ка-
же дали за това има вина Кмета, но имат вина хората, които работят в предприятие-
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то и окачествяват дървесината. Казва, че има дървесина, която не се води на никой. 
В последствие г-н Андрейнски е принуден да напусне предприятието, след като му 
е попречено да разкрие тези нередности. Има един абзац, който отново засяга нас 
като общински съветници: „мога да нараня общински съветници, защото има много 
лоби, идвали са някои от тях да ходатайстват за фирми, аз има много още да кажа, 
но ще го кажа там където трябва…”, казва и, че безобразията няма да спрат и отго-
ворност няма. Има една сесия в която имаше сериозни притеснения, че ще закрие 
предприятието, има една вълна от ОП, че то не трябва да се закрива и да се закри-
ват работни места, които са отворени. Тук г-н Йовков казва, че общинските съвет-
ници се намираме в състояние в което целия град знае, че жена му е добра жена, 
само той не знае и никой не иска да се изправи и да каже има ли кражби или няма. 
Някога в историята на ОбС ще бъдат вписани и нашите имена, като общински съ-
ветници, които сме допринесли за цветущото състояние на ОП или за неговото 
унищожаване и възход. Искам да кажа открито, колко пъти всеки от нас си е про-
менял мнението по отношение на ОП? Къде е моралът ни? Накрая ще кажа, че ни-
кой от нас не знае древния принцип, че за успеха на правото не е важно строгостта 
на санкциите, а тяхната неотменимост. Обидно е да се подминава мнението на ОбС, 
когато за един толкова сериозен проблем. Дори различните ни позиции, като раз-
лични партии биха били полезни за оздравяването на това предприятие. Господин 
Кмете, Вие преди това внесохте промени в правилника и просто беше необходимо 
да изчакате дни са да се приемат и влезнат в сила. Аз се убедих в едно правило, че 
нашето функциониране като общински съветници и нашата връзка с кметовете, не-
зависимо с преходния Кмет или сегашния е следната: Те знаят, че аз знам, че те 
знаят, че аз ги лъжа и аз знам, че те знаят, че аз знам, че те ме лъжат. А тези, които 
са ни пратили на тази маса ще кажат : аман от промени, отново лош финал и аз като 
човек, който се изказах – участвам пряко. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Действително по становището на Кмета, 
твърди, че ОбС не може да се меси по подбора на кадрите, но ние имаме един пра-
вилник гласуван, съгласно който чл.17 е нарушен. Далеч съм от мисълта да обсъж-
дам Ив. Лесков, но въпросът е, че ако сметне Кмета, че ние не сме нужни от тая се-
сия, предлагам да си турим всичко в чантите и от тук натам да няма ОбС, да се ра-
боти администрацията както си иска. С предприятие …. Избърза се, влезе се в едно 
противоречие, нито ни беше представен този кандидат – противоречие е изцяло на 
чл.17 от съществуващия правилник. 

Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Всичката кореспонденция бях 
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предоставил на ОбС. Мисля, че г-н Виларов отсъства на тази сесия и затова не знае. 
По отношение на изречението на г-жа Шипева – малко граматически не го свързах 
– Кмета на община Копривщица, ни най-малко е искал под каквато и да е форма да 
лъже ОбС. Просто – това първо не му е в природата и второ Кмета се съобразява 
със ЗМСМА и всички двайсет закона, които му разрешават действията му и ги ог-
раничават.  

Б. Виларов – съветник: Г-н Герданов, аз присъствах на тази сесия и поискахме 
да се предостави такава информация, но до мен не е стигнала, освен това в частни 
разговори, които съм имал съм информиран, че това, което се случва е инициирано 
от служители на ОА. Правя редакционна корекция в решението да се направи про-
мяна: вместо утвърдена нова, да е променена и е длъжностната  и на следващото 
изречение да е променената длъжностна характеристика – това са по проект за ре-
шение №1.  

Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Г-н Виларов още в началото ка-
зах, че ще се радвам да има извънредни сесии при бедствия и авариите и при нама-
лените средства за събора. Защо тази сесия не я предизвикахте, когато дейността на 
ОП беше абсолютно спряна и аз прочитах на хората в очите една мъка и молба да 
им се създаде работа, и аз като цяло и с подкрепа на председател на ОбС и зам. 
Кмета с триста използвани лостове им намерихме работа да почистват канавките за 
да могат да изхранват семействата си.  

Б. Виларов – съветник: Ако не ме лъже паметта, когато коментирахме дей-
ността на ОП и беше казано, че е спряна дейността, изрично коментирахме, че в 
констативния протокол пише, че дейността спира, заради липса на служител за ръ-
ководител на звеното и с назначаването на такъв ръководител проблема щеше да се 
реши. Аз не знам поради какви причини Вие сте решили да се смени директора , а 
не  просто да се назнача ръководителя.  

Р. Скендерова – съветник: Малко за цвят, защото усещам, че не сме на сесия с 
тематична задача, а сме на съд. Г-н Кмете, започнах изказване към Вас в началото 
на сесията и сега само аз както се очертава няма да продължа да Ви обиждам, за 
разлика от колегите както виждам. Аз считам, че вие сте работодателя на служите-
лите в ОА и без значение на начина, Вие носите отговорността. Поздравления за 
позицията, която сте изразили. Г-жо Шипева,  моята реч е малко не структурирана 
за разлика от Вашата, защото не считах за нужно да се готвя по този въпрос. наис-
тина чухме едно изложение по хронология и в заключение усетих от Вас, че се из-
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винявате. Г-н Виларов, вярвам, че без хонорар сте написали всичко това, което сте 
написали по темата, защото това е много труд и сте вложили много усилия. Искам 
да кажа – питам се какво правим – на лице е, че има трудово – правен спор – той се 
решава в съда. Този проблем, който е личен в момента Вие занимавате  11 общинс-
ки съветници. Преиграваме, правим някаква драма – лицето хикс е освободено от 
лицето у – отиват и се решават проблема в съда, ако Кмета не е прав – ще го възс-
танови – имаме горчивия опит. Още в началото аз бях една от малкото, която не 
гласува за г-н Лесков. Не участвах на срещата, която проведе г-н Кесяков и тогава 
всички Вие предложихте на Кмета той да бъде назначен за да му намерите работа и 
това е горчивата истина. Аз няма да гласувам предложенията по две причини. пър-
во, защото въпросното заинтересовано лице – не видях никакъв депозиран доку-
мент от него, а и той дори и сега не присъства и не смятам, че ние трябва да сме за-
интересовани той да остане на работа и ако е така считам, че достойнството на този 
човек е нула. Второ считам, че за мен остава една загадка Вие като какъв се явявате 
в целия този казус.  

Б. Виларов – съветник: Първо не смятам, че с изказването си съм обидил 
Кмета и се надявам, че той да не го е разбрал така. Не смятам, че при критика тряб-
ва да е обида, а по-скоро да се решат нещата как да се решат. Второ не смятам, че 
става дума за трудово – правен спор. В проекта за решение пише, че става въпрос за 
нарушение на чл. 44, ал. 1, т. 18 и чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА  

Р. Скендерова – съветник: Въобще не желая и да ги чета… 
Б. Виларов – съветник, изчита чл. 44, ал. 1, т. 18 и чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА. 
Б. Виларов – съветник: Относно – аз какъв се явявам – явявам се общински 

съветник, който винаги се изказвал, когато смята, че нещо не е редно. 
Р. Скендерова – съветник: След като се грижите така добре за г-н Лесков, 

предупредихте ли го какво ще се гледа днес? 
Б. Виларов – съветник: Ние не обсъждаме работата на г-н Лесков. 
Р. Скендерова – съветник: не говорим за него персонално, но говори за него-

вия случай и би било добре той като заинтересовано лице да бъде тук. В случая г-н 
Лесков къде е? 

Б. Виларов – съветник: Не мога да кажа г-н Лесков къде е… 
Р. Скендерова – съветник: Тогава ние тук какво правим? 
Б. Виларов – съветник: Ние обсъждаме нарушение на ЗМСМА… 
Р. Скендерова – съветник: С предложение да се отмени индивидуален адми-
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нистративен акт… 
Б. Виларов – съветник: С предложение да се отменят три акта… 
Р. Скендерова – съветник: давайте, тогава подлагайте го на гласуване. 
Ис. Шипева – съветник: Моето отношение беше ясно отразено за нещо ново-

създадено, което не върви, моята болка е за популистките ни изказвания по отно-
шение на тези 40 човека, които работят там. Седем директора не са успели да овла-
деят там положението и ако имаше градивен тон, той трябваше да влезе в действие. 
редно беше Кмета да изчака съответните дни и да внесе тази промяна. Въобще мис-
ля, че спора между директора е друга тема, но има един друг фактор, защо го за-
бихме това предприятие, като гласувахме други дейности. Пак не искате да гово-
рим градивно. Правим се интересни… 

Р. Скендерова – съветник: Не, не се правя на интересна и не чета от разни 
листове… 

Ис. Шипева – съветник: Аз чета от мои си записки… 
Р. Скендерова – съветник: Да приемем, че Вие сте прави и в момента не об-

съждаме трудово – правен спор, а искаме да Ви покажем г-н Кмете, колко много сте 
сбъркал, като не сте ни попитали, какво ще кажете да го освободя ли или не. Вие 
направихте едно действие за което Вие в момента сте линчуван, което е правилно 
или не, за което аз ви поздравявам – нямам нищо против г-н Лесков, с него мога да 
седна и кафето да си пия. Вас Ви боли, защото направихте в грешка след грешка… 

Ис. Шипева – съветник: И Вие участвахте в тези грешки… 
Р. Скендерова – съветник: Не, не съм участвала… 
Ис. Шипева – съветник: Ще ги извадя… 
Р. Скендерова – съветник: Давайте, това е труда който може да положите… 

Предприятието съществува, хората работят и ще работят – проблема е в момента, 
кой ще го управлява. 

Т. Малинов – зам. Кмет: Основанието за освобождаването е това, което е и 
промяна на Правилника - чл.181 от ЗГ. Написано е толкава ясно, че просто не тряб-
ва да се тълкува. 

Б. Виларов – съветник: Това тълкуване, което правят разни горски служители 
и администратори, не зависимо от техния ранг в съда не може да издържи. Те не 
цитират,  а тълкуват закона. 

Л. Цеков прочита констативния протокол, писмо от РДГ – София.  
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Б. Виларов – съветник: Както виждате става дума за два документа от РДГ – 
мисля, че на всички ни е ясно, че значение има констативния протокол, по същест-
во има една казуистика. В констативния протокол е написано какво трябва да се 
направи.  

Ст. Бучков – съветник: Винаги съм подържал идеята, че директора трябва да е 
с висше лесовъдско образование, но с тази промяна – последната, взехме решение, 
че директор на ОП се назначава по предложение на ОбС и да не е с висше лесовъд-
ско предприятие. С една промяна на правилника на ОП тези неща щяха да се решат. 
Ние не вършим нищо за тази община. И предишния Кмет и сегашния въобще не 
зачитат ОбС, да затваряме тази врата и да си ходим.  

Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Покажете ми едно действие, че 
аз съм подминал общинските съветници. На националния празник на България, на-
рочно не поканих други гости, а само ОбС да са на трибуната, тук е мястото да ка-
жа – благодаря на Председателя, че застана с малко повече покани, но застана и на 
г-жа Тороманова. Други действия не виждам да съм направил ущърб, но други 
действия не съм … - искам да има добър диалог с ОбС. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Присъстваха почти всички съветници, но не 
бяха на трибуната. 

Б. Виларов – съветник: Не мисля, че г-н Герданов е искал да обиди ОбС, смя-
там, че е допуснал грешка.  

П. Литова – съветник: Аз чух много неща. Доста неща не са ми ясни, но това, 
което ми стана ясно е, че има нарушение на ЗГ и Правилника не знам защо не е бил 
съобразен със Закона. Отворете в която и община при назначаване на Директор за 
какво става въпрос – всички сочат този член – члена за горите.  

Ис. Шипева – съветник: Ние подпомогнахме икономически предприятието 
като гласувахме още едно решение – в Хисара, много бяхме далновидни. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Всеки един акт се атакува от Областния в съ-
да и никой не е върнал Правилника, че е в нарушение. 

Б. Виларов – съветник:  Кмета го атакува в съда и съда прие решение в полза 
на ОбС. 

Р. Скендерова – съветник, напуска заседанието. 
Р. Йовков – гражданин: Като човек който все по-често идва на сесия, отстра-

ни като гледам всяка сесия се превръща в една все по зле скалъпена театрална 
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сценка. За съжаление предния път и Вие участвахте в една сценка с едни не и ар-
тисти, а циркаджии. Единия връхлетя като Г. Бенковски – Л. Бучков се казва, а дру-
гия присъстваше на место. Единия дойде от Крива река да каже как гората изчезна-
ла, а другия стоеше тук като артист. Днес г-н Виларов стои като сценарист на нова-
та пиеса и съм решил като открием читалището да го поканя там да направи една 
постановка. Той днес като омбоцман и скрит адвокат на г-н Лесков – под прикри-
тие. Никой не зададе въпроса какви са ходовете, изправяйки се пред реалността. 
Как може да продължи да работи предприятието. Хората пак ще останат без дърва. 
работниците не работят. Г-н Виларов, кой е най-важния контролен орган за ОП? 
Какви ходове има Кмета и община Копривщица? Когато един правилник е в проти-
воречие с основния закон, е елементарно Уотсън да се каже, че ще се промени пра-
вилника, а не Закона. Това, което е в момента тук е някакъв театър за защита на ня-
какъв човек, който дори да си е направил труда, той никога не си е правил труда да 
идва да защитава предприятието, защото той е над тези неща. Тук става въпрос за 
експресни действия, когато се е установил един правен парадокс. Тук нещата се 
просто елементарни, че трябва да бъде подменено едно лице, което не може да уп-
ражнява тази дейност и да се даде ход на хората да работят. Какви са тия тук чети-
ри часа писаници. Просто се възхищавам на Вашия труд, как сте намерили време и 
усилия сте положили. Тука е ясно, че това по този начин не може да съществува. 
Тук става, че е спряна дейността, че след четири месеца ще има хора от цял свят и в 
касата на общината няма и пет лева. Вие цял ден – никакви решения не предприе-
мате. Това е лошо скалъпената театрална сценка. Питам г-н Виларов – кой е най-
важния орган, който контролира ОП, и какви са ходовете за да може ОП да зарабо-
ти? 

Ис. Шипева – съветник: В изказването си имаше градивност. Точно там - ка-
зах къде е градивността? Какво сме направили та тези хора близо 40 дни не са си 
получавали заплатите? Какво да отговорим на хората, че нямаме дърва на склад?  

Б. Виларов – съветник: Очаквам, че в най-скоро време г-н Йовков ще замени 
Станиславски и ще издаде нова теория за театралните сценарий и т.н. Относно пос-
тавените въпроси за мен най-важния орган е ОбС, защото той го създава, от там на-
татък всички останали държавни органи, относно какви са ходовете – никоя инсти-
туция не е реагирала, така, че то е напълно законосъобразно. Още преди да бъде 
спряна дейността на ОП бях информиран, че това ще стане и това са действия инс-
пирирани от ОА. Много ясно е казано в констативния протокол какво трябва да се 
направи. Защо се прави всичко това? Очевидно е, че опита на г-н Лесков да въведе 
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ред в ОП не се харесва на всички и това е причината да се направи. Затова предла-
гам да приключваме с дискусията и да пристъпим към гласуване.  

Р. Йовков – гражданин: Ясно, че с дърводобива сте скарани. Ако ОбС беше 
най-важния орган, щеше да работи и няма да се спре дейността му като са иззети са 
се кочаните. Вие каквито дейности искате му вменете, но контролния орган е ИАГ. 
Показахте, че тази тема Ви е чужда и искате да спасите Вашия съпартиец без да Ви 
интересува последствията от това нещо. Ако Вие погледнете в кой месец сме, ще 
видите, че с всеки изминат ден срока е невъзможен. Това което каза г-жа Шипева за 
дървата – Ив. Лесков трябваше отдавна да го предложите за уволнение, защото за 
шест месеца да не може да докараш дърва за населението – достатъчно красноречи-
во показва за неговата кадърност. Попитайте Ив. Лесков защо има актове за нару-
шение на ЗГ и той колко принципен човек е и тогава разглеждайте неговата дей-
ност в друго заседание. Днес не губете времето на Вашите колеги и на нас, и недей-
те да слагате в колелата на общината това дърво, което сте му приготвили. 

Б. Виларов – съветник: До колкото съм информиран директора на ОП няма 
влезли в сила актове. 

Р. Йовков – гражданин: Има влязъл в сила акт, а няма наказателно постанов-
ление.  

Б. Виларов – съветник: Акта влиза в сила на база на наказателно постановле-
ние. Първо там пише абсолютни глупости… 

Р. Йовков – гражданин: Не пише глупости, пише, че му е дадено да пози 150 
кубика дървесина и ги няма – това ли са глупостите? 

Б. Виларов – съветник: Между другото то е интересно кой на кого се обади и 
как изчезнаха тия дърва… 

Р. Йовков – гражданин: Питайте Иван Лесков да дойде да обясни… 
Б. Виларов – съветник: Защото общински служител се обади на човек свързан 

с дървения бизнес и те изчезнаха. Няма влязла в сила наказателно постановление. 
Във връзка с документите издадени от съответните горски институции, още мина-
лата сесия предложих да се назначи на звеното в ОП  директор на звеното и дей-
ността да продължи. Сега господин Цеков Ви моля да пристъпим към гласуване.  

П. Тороманова – съветник: Насадихме се на пачи яйца – незнам кой ще ги из-
мъти на края. Май всички сме артисти и не за малък градски театър, ами сме за 
балшой театър. Искам да попитам – то е ясно, че трябва да се спази чл.181 от ЗГ и 
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ще имаме нов директор – Лесков го няма, а този защо го няма? Вече има заповед – 
можеше да го представите. Искам да попитам ще влияе ли Кмета на директора за 
отдаването на фирми за дървесина? На предприятието ще ходят на 25 км. Да вадят 
дърва, а фирмите сечат на близките обекти.  

Г. Герданов – Кмет на община Копривщица: Новия директор го няма, защото 
днес е в РДГ. По втория въпрос Кмета не влияе по никакъв начин на директора, а 
Вие определяте отделите които се дават на фирмите.  

Поради приключилите разискванията по т.1 г-н Л. Цеков подложи първия 
проект за решение с направените промени на гласуване. 

„за” – 7 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Ст. Драгийски, Г. Козлеков, Б. Виларов, 
Ст. Бучков, Ис. Шипева 

„против” – 0 
„въздържал се” – 3 – Ис. Вълов, П. Тороманова, П. Литова 
Прие се Решение № 499 
 Мотиви: Общинския съвет е сезиран на 12.03.2015год. от инж. Иван Лес-

ков, директор, на общинско предприятие, че е променена длъжностната ха-
рактеристика на директора. На 25.02.2015 г. на г-н Лесков е връчена Заповед 
РД № 38/25.02.2015 г., с която е променена  длъжностната характеристика на 
директора на Общинско предприятие „Копривщица”. Променената длъжнос-
тна характеристика противоречи на чл. 17, ал. 3 от Правилник за организация 
и управление на ОП „Копривщица” приет с Решение № 36 от 14.02.2012 г. и 
допълнен с Решение № 418/01.08.2014 г. на ОбС Копривщица.Заповед РД № 
38/25.02.2015 г., не е представена на Общинския съвет в нарушение на чл. 44, 
ал. 1, т. 18.  

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет 
Копривщица реши:Отменя Заповед РД № 38/25.02.2015 г., тъй като противо-
речи на акт на Общински съвет Копривщица. 

 
Р. Йовков – гражданин: Защо не изчетохте целия текст, ние не разбрахме как-

во гласувате. 
Л. Цеков – председател на ОбС прочита приетото решение.  
По втория проект за решение, г-н Л. Цеков, прочита проекта за решение и го 

подложи на гласуване. 
„за” – 2 - Ст. Драгийски, , Б. Виларов,  
„против” – 0 
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„въздържал се” – 8 – Ис. Вълов, П. Тороманова, П. Литова, Л. Цеков, Ив. 
Кривиралчев, Г. Козлеков, Ст. Бучков, Ис. Шипева 

Предложението не се приема. 
По третия проект за решение, г-н Л. Цеков, прочита проекта за решение и го 

подложи на гласуване. 
„за” – 4 - Л. Цеков, Ст. Драгийски, Б. Виларов, Ис. Шипева 
„против” – 0 
„въздържал се” – 6 – Ис. Вълов, П. Тороманова, П. Литова, Ив. Кривиралчев, 

Г. Козлеков, , Ст. Бучков. 
Предложението не се приема. 
По т. Питания от дневния ред: 
Б. Виларов – съветник: Моля да се провери какво се случва по Петрешка – 

имам сведения, че се добиват полезни изкопаеми. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Доганска улица, ако няма финансиране по 

бедствия и аварии, какво се случва? 
Г. Козлеков – напуска заседанието. 
Г. Герданов- Кмет на община Копривщица: Вчера беше г-н Асен Николов за 

отпускане на средства по фонд солидарност, за отпускане на средства за подпорна-
та стена. Утре в 11.00 часа имаме среща в МРРБ за отпускане на пари за Въртопа. 
ОА прави всичко възможно за да бъдат отпуснати пари по бедствия и пари. Доганс-
ка улица е основната пешеходна улица. Миналия ден на срещата на Министър – 
председателя, че голяма част ходят за язовири и пропаднали пътища. Вчера съм бил 
на площадката на събора – там е ужасно. Направих сякакви постъпки за падналите 
дувари.  

Л. Цеков – председател на ОбС: ОА инициирала ли чрез МК да бъдат вклю-
чени средства в ДБ за 2015 година? 

Г. Герданов- Кмет на община Копривщица: Внесено е, но с тези бедствия. Аз 
съм Ви запознал, че ще е под егидата на г-жа Ирина Бокова и се надявам и по тази 
линия да има средства. За Петрешка не съм запознат, а за тази кариера за която Ви 
запознах. Не знам – не мога да кажа. 

Р. Йовков – гражданин: До колкото знам копаят БСП, искат да възстановят 
землянката. 
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Ис. Шипева – съветник: Ние ли копаем? 
Р. Йовков – гражданин: Сега вече сериозно. Внесъл Ви бях два констативни 

протокола за материал оставен на отговорно пазене, да се опазва от предишния ди-
ректор Ив. Лесков, Вие казахте, че е от компетенцията на прокуратурата и ще ги 
внесете – внесохте ли ги? 

Л. Цеков – председател на ОбС: Не. Ангажирам се да ги внеса. 
По т. Отговор на питания – нямаме внесени. 
По т. Разни. 
Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков закри заседанието. 
Край: 20,35 
 
М. Тороманова:……………….    Л. Цеков:……………………… 
/Техн. секретар на ОбС/      /Председател на ОбС/ 
 


