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П Р О Т О К О Л    № 57 
 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:           Община Копривщица  
ДАТА:                                               26.03.2015 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                17:00 h - 20:35 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                Мария Хр. Тороманова 
 
Днес 26.03.2015 година се проведе редовно заседание на Общински съвет - 

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

Кунчева, Ис. Вълов, Г. Козлеков, П. Тороманова, Б. Виларов ,Ст. Бучков, Р. Скен-
дерова, Ис. Шипева 

Ст. Драгийски – отсъства. 
Присъстват още Кмет, Зам. Кмет, служители на ОА и граждани. 
Л. Цеков – председател на ОбС представи проекта за дневен ред. 
Г. Козлеков – съветник предложи да се промени дневния ред, като т.13; т.14; 

т.15 и т.16 да станат т.1;т.2; т.3 и т.4. 
Л. Цеков – председател на ОбС подложи предложението на Г. Козлеков на 

гласуване. 
„за” – 10 
„против” – 0 
„въздържал се” -0 
Прие се предложението. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков постави целия дневен ред 

с така приетите промени на гласуване. 
„за” – 10 
„против” – 0 
„въздържал се” -0 
Прие се следния дневен ред: 

1. Разглеждане докладна записка на КТСУ, относно претенции за изместване на 
земеделски имоти на граждани. 

2. Разглеждане докладна записка на КТСУ, относно почистване на Крива река. 
3. Разглеждане докладна записка на КТСУ, относно въвеждане във владение на 

нает имот. 
4. Разглеждане докладна записка на КТСУ, относно състоянието на Братската 
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могила 
5. Разглеждане докладна записка на КЕУР община Копривщица, относно промя-

на на Правилника на ОП „Копривщица”. 
6. Разглеждане докладна записка на КЕУР община Копривщица, относно промя-

на ГПП 
7. Разглеждане докладна записка на КЕУР община Копривщица, относно пре-

доставяне на дърва на преференциални цени. 
8. Разглеждане докладна записка на КЕУР община Копривщица, относно цена на 

вършини. 
9. Разглеждане докладна записка на КЕУР община Копривщица, относно огра-

ничение при закупуване на дърва от ОГТ. 
10. Разглеждане докладна записка на КЕУР община Копривщица, относно канди-

датстване на община Копривщица по фонд „Солидарност”. 
11. Разглеждане докладна записка на КЕУР, относно бракуване на активи. 
12. Разглеждане докладна записка на КСПЗООКНВМСТ, относно помощи онко-

болните. 
13. Разглеждане докладна записка на КСПЗООКНВМСТ, относно помощи от об-

щина Копривщица на диабетно болните. 
14. Разглеждане докладна записка на КСПЗООКНВМСТ, относно приемане прог-

рама за младежки дейности 2015 год. 
15. Разглеждане докладна записка на КСПЗООКНВМСТ, относно проблеми със 

Съвета по туризма. 
16. Разглеждане докладна записка на КСПЗООКНВМСТ, относно спазване на ЗТ. 
17. Питане 
18. Отговор на питания 
19. Разни 

По т.1 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на КТСУ, относно пре-
тенции за изместване на земеделски имоти на граждани. 

Л. Цеков – представи докладната от комисията. 
След направените разисквания Л. Цеков – председател на комисията постави 

предложението на комисията на гласуване. 
„за” – 4 – Р. Скендерова, Л. Цеков, Г. Козлеков, П. Тороманова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 6 - Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Ви-

ларов Ис. Шипева, Ст. Бучков 



 
 

- 3 - от Протокол 57 
 

 

Р. Скендерова – съветник предложи следния проект за решение: 
Мотиви: Жалби от граждани на община Копривщица. 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА. Упълномощава Кмета на община 

Копривщица да състави комисия, която съвместно със жалбоподателите и нает от 
тях геодезист да констатира дали има изместени граници. Кмета да внесе резултата 
от работата и, заедно с проект за решение за отстраняването на фактическите греш-
ки в ОбС. 

„за” – 10 – Р. Скендерова, Л. Цеков, Г. Козлеков, П. Тороманова, Ив. Криви-
ралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов Ис. Шипева, Ст. Бучков 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0  
Прие се решение № 500 
Мотиви: Жалби от граждани на община Копривщица. На основание 

чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: Упълномощава Кмета 
на община Копривщица да състави комисия, която съвместно със жалбопода-
телите и нает от тях геодезист да констатира дали има изместени граници. 
Кмета да внесе резултата от работата и, заедно с проект за решение за отстра-
няването на фактическите грешки в ОбС. 

По т.2 от дневния ред - разглеждане докладна записка на КТСУ, относно по-
чистване на Крива река. 

Л. Цеков – представи докладната от комисията и  предложи решението да бъде: 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМО ОбС реши: Упълномощава Кмета на об-
щина Копривщица в едноседмичен срок да извърши проверки на състоянието на 
пътя минаващ покрай Крива  река, както и на падналата горска растителност на Кр. 
Река и да се почисти от ОП „Копривщица” за общинската собственост, а за държав-
ни имот да се уведоми ДГС. 

Поради не постъпили предложения Л. Цеков подложи проекта за решение на 
гласуване: 

„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Г. Коз-
леков, П. Тороманова, Б. Виларов , Р. Скендерова, Ис. Шипева 

„против” – 0 
„въздържал се” -1 - Ст. Бучков 

Прие се решение № 501 
Мотиви: Молба от М. Мрънков  
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На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши: Упълномощава Кмета 
на община Копривщица в едноседмичен срок да извърши проверки на състоя-
нието на пътя минаващ покрай Крива  река, както и на падналата горска рас-
тителност на Кр. Река и да се почисти от ОП „Копривщица” за общинската 
собственост, а за държавни имот да се уведоми ДГС. 

По т.3 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на КТСУ, относно въ-
веждане във владение на нает имот. 

Л. Цеков – представи докладната от комисията. 
Ис. Вълов – съветник, предложи да бъде за всички имоти, а не само за паси-

щата. 
Поради не постъпили предложения Л. Цеков подложи проекта за решение с 

поправката от Ис. Вълов на гласуване: 
„за” – 10 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Г. 

Козлеков, П. Тороманова, Б. Виларов , Р. Скендерова, Ис. Шипева, Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” -0 -  

Прие се решение № 502 
Мотиви: Молба на М. Мрънков. 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши: Препоръчва 

на Кмета да възложи на ОП „Копривщица” да измери с GPS граници-
те на имотите по договорите със земеделците и да се уточни, дали тя е 
част от ОГФ или само залесила се растителност в ОПФ. 
По т.4 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на КТСУ, относно със-

тоянието на Братската могила 
Л. Цеков – представи докладната от комисията. 
Б. Виларов предложи при опазване на културното наследство в скоби на се 

запише – мавзолей  Костница,парк  Братската могила, мост Първа пушка, паметник 
Бенковски и др. и да се добави в т.2 да се добави в съответствие със ЗКН. 

Поради не постъпили предложения Л. Цеков подложи проекта за решение с 
допълненията на гласуване: 

„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Г. Коз-
леков, П. Тороманова, Б. Виларов , Ис. Шипева, Ст. Бучков 

„против” – 0 
„въздържал се” -1 - Р. Скендерова, 
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Прие се решение № 503 
Мотиви: Докладна на М. Панчева 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА ОбС реши: 
1. Кмета на община Копривщица  да информира ОбС какви действия смя-

та да предприеме за опазване на културното наследство(мавзолей  Кост-
ница,парк  Братската могила, мост Първа пушка, паметник Бенковски 
и др.) и зелената система на община Копривщица. 

2. Кмета на община Копривщица в тримесечен период да предложи проект 
за създаване на общински фонд „Култура” в съответствие със ЗКН. 

Т. Малинов – зам. Кмет представи назначения директор на ОП „Копривщица 
– М. Златарев. 

М. Златарев пое ангажимента да се справи със следните задачи: Бързо да се 
проведат търговете за отдаване на санитарните сечи. Да се предоставят дървата на 
хората по миналогодишните фактури. Да има дърва на склад. 

По т.5 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на КЕУР община Коп-
ривщица, относно промяна на Правилника на ОП „Копривщица”. 

Л. Цеков – представи докладната от комисията. 
Р. Скендерова – съветник, поиска да се прочете докладната на Кмета и тя да 

бъде подложена на гласуване. 
Л. Цеков – председател на ОбС предложи и втори проект за решение, да се 

изисква образование висше техническо за заемане на длъжността на ОП „Коприв-
щица”, като се мотивира, че ще  необходимо лице с техническо образование за ос-
таналата на дейност на ОП „Копривщица” 

След направените разисквания се пристъпи към гласуване на предложението 
на Кмета. 

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

„против” – 1- Ис. Шипева 
„въздържал се” -1 - Б. Виларов  

Прие се решение № 504 
Мотиви: Получено писмо с изх.№4054/30.01.2015 година от РДГ - София, 

относно допуснати нарушения по чл.181, ал.5, На основание чл.21 ал.1 т.23 от 
ЗМСМА и във връзка с чл.173, ал.4 от Закона за горите ОбС реши: Променя 
Правилник за организацията и управлението на дейността на общинско 
предприятие „Копривщица" - гр.Копривщица в частта: 
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чл.17, ал.2: Директорът по ал.1 се назначава от Кмета на общината, след 
провеждане на конкурс 

чл.17, ал.З : За директор на общинското предприятие може да бъде наз-
начено лице, което да отговаря на следните изисквания: 

1. Образование : висше лесовъдско 
2. Минимална образователна степен - магистър 
3. Лицето заемащо длъжността да е вписано в публичния регистър за 

управление на лесовъдска практика 
4. Професионален опит - не по-малко от 3 (три) години трудов стаж по 

специалността , придобит след завършване на висшето си образова-
ние. 

5. Друга квалификация - работа с компютър. 
 По предложението на г-н Л. Цеков за промяна на решението за добавяне в 
структурата на ОП, длъжността зам. Директор, като се добавят изисквания за 
заемането им. 
 Ст. Бучков – съветник, подкрепи предложението да има висше строително 
образование и управленски опит.  

Б. Виларов – съветник, предложи да е висше или средно –техническо об-
разование. 

Ис. Вълов подкрепи тезата, като изтъкна, че за това не е причината, че г-н 
П. Вълов /зам.директор на ОП „Копривщица”/ му е брат, а защото директора 
ще си избере човек, който да му върши работата. Обърна внимание, че пред-
ложението е да се махне П. Вълов и затова се предлагат такива критерии.  

А. Данчева – гражданин, подкрепи идеята да се изисква образование, как-
то и това, че не е редно млади хора да са без работа, а хора пенсионери да се, 
както и, че ще предложи хора, които не живеят в Копривщица да не са съвет-
ници. 

Р. Йовков – гражданин обърна внимание, че няма такива специалисти на 
територията на община Копривщица, както и, че в общината има техническа 
служба, където хората са с такова образование.  
Б. Виларов – съветник, предложи следния проект за решение: На основание 

чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши: допълва решение № 471 /22.12.2014год, като 
зам. Директора да отговаря на следните изисквания: висше или средно техническо 
строително образование и тригодишен управленски опит.  

Поради не постъпили предложения Л. Цеков подложи проекта за решение на 
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гласуване. 
 „за” – 5 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, Б. Виларов , Ис. Шипева, Ст. Бучков 
„против” – 4 - Ис. Вълов, Г. Козлеков, П. Тороманова, Р. Скендерова, 
„въздържал се” -1 - П. Литова – Кунчева 

Предложението не се приема 
По т.6 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на КЕУР община Коп-

ривщица, относно промяна ГПП. 
Л. Цеков – представи докладната от комисията. 
Поради не постъпили предложения Л. Цеков подложи проекта за решение на 

гласуване: 
„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Г. Коз-

леков, П. Тороманова, Б. Виларов , Р. Скендерова, Ис. Шипева 
„против” – 0 
„въздържал се” -1 – Ст. Бучков 

Прие се решение № 505 
На основание чл.7, ал.1, чл.68, ал.2 от Наредбата по чл.95 от Закона за 

горите във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Копривщица 
реши: Променя Годишен план за ползване на дървесина за 2015 г., приет с Ре-
шение № 455 от 28.11.2014 г. на ОбС Копривщица, съгласно приложение 1. 

 
По т.7 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на КЕУР община Коп-

ривщица, относно предоставяне на дърва на преференциални цени. 
Б. Виларов – съветник - предложи да се отстрани техническа грешка, като се 

напише втората част, като второ римско.  
Г. Козлеков напусна заседанието. 
След продължилите разисквания, поради не постъпили предложения Л. Цеков 

подложи проекта за решение на гласуване: 
„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, П. То-

романова, Б. Виларов , Р. Скендерова, Ис. Шипева, Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” -0 -  

Прие се решение № 506 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 
І. Общинско предприятие „Копривщица“ – гр. Копривщица през 2015 го-

дина да предостави дърва за огрев, от временни складове, находящи се в об-
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щинска горска територия – собственост на община Копривщица, без право на 
транспортиране извън града както следва: 
1) Безплатно 

a) Ветерани от войните и военно инвалиди - по 7,00 пр.м3. 
2) Съгласно ценоразпис утвърден с Решение на ОбС № 458 за 2015год. 

a) Родители на три и повече деца до 18 годишна възраст, от които поне един 
е с постоянен адрес в гр. Копривщица – 7 пр.м3 дърва за огрев. 

b) Родители на новородено дете, отглеждано на територията на община 
Копривщица, на което поне един от родителите е с постоянен адрес в об-
щина Копривщица и одобрено от комисията, за предоставяне на финан-
сова подкрепа за новороденото - 7 пр.м3. 

c) Лица на възраст над 80 години - 7 пр.м3. 
d) Лица с намалена работоспособност 50 и над 50 % - 7 пр.м3. 
e) Община Копривщица – административна сграда – 60 (шестдесет) пр.м3. 
f) Домашен социален патронаж – 65 (шестдесет и пет) пр.м3. 
g) Първо класно училище – жив музей – 70 (седемдесет) пр.м3. 
h) Посетителски център „Богдан“ – 30 (тридесет) пр.м3. 
i) СОУ „Любен Каравелов“ – 170 (сто и седемдесет) пр.м3. 
j) СОУ „Любен Каравелов“ – общежитие – 30 (тридесет) пр.м3. 
k) Дирекция на музеите 45 (четиридесет и пет) пр.м3. 
l) ЦДГ „ЕвлампияВекилова“ – 300 (триста) пр.м3. 
m) Народно читалище „Х. Н. Д. Палавеев“ – 20 (двадесет) пр.м3. 

ІІ. Физически лица, които попадат в повече от една група, имат право да полз-
ват само една от предоставените им възможности. 

По т. 8 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на КЕУР община Коп-
ривщица, относно цена на вършини. 

Ис. Шипева предложи в проекта за решение да се запише, че става въпрос за 
физически лица, жители на община Копривщица. 

След продължилите разисквания, поради не постъпили предложения Л. Цеков 
подложи проекта за решение на гласуване: 

„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, П. То-
романова, Б. Виларов , Р. Скендерова, Ис. Шипева,  

„против” – 0 
„въздържал се” -1 - Ст. Бучков 
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Прие се решение № 507 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

 Приема минимална цена от 2 /два/ лева за 1 пр.м3, за продажба на върши-
ни на физически лица, жители на община Копривщица  от ОГТ.  

По т.9 от дневния ред - разглеждане докладна записка на КЕУР община Коп-
ривщица, относно ограничение при закупуване на дърва от ОГТ. 

Л. Цеков – представи докладната от комисията. 
Б. Виларов – съветник, предложи да се добави в т.1 – без право да бъдат тран-

спортирани извън града.  
След продължилите разисквания, поради не постъпили други предложения Л. 

Цеков подложи проекта за решение от комисията с направеното допълнение на гла-
суване: 

„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, П. То-
романова, Б. Виларов , Р. Скендерова, Ис. Шипева, Ст. Бучков 

„против” – 0 
„въздържал се” -0 -  

Прие се решение № 508 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 
1. Общинско предприятие „Копривщица“ да продава на физическо лице 

– жител на гр. Копривщица  до 20 (двадесет) пр.м3 дърва за огрев, от временни 
складове – ОГТ – собственост на община Копривщица, по цени за жители на 
гр. Копривщица, без право да бъдат транспортирани извън града. 

2. При желание от страна на лица – жители на гр. Копривщица, да заку-
пят дърва за огрев, от временен склад – ОГТ – собственост на община Коп-
ривщица, над определените по т.1, същите да бъдат заплащани по цени опре-
делени за жители на други населени места. 

3. Физически лица, които имат жилищна сграда на територията на об-
щина Копривщица, имат право да закупят до 10 (десет)  пр.м3 дърва за огрев, 
от временни складове – ОГТ – собственост на община Копривщица, на цени за 
жители на гр. Копривщица, без право да бъдат транспортирани извън града. 

По т. 10 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на КЕУР община Коп-
ривщица, относно кандидатстване на община Копривщица по фонд „Солидарност”. 

Л. Цеков – представи докладната от комисията. 
След продължилите разисквания, поради не постъпили предложения Л. Цеков 

подложи проекта за решение на гласуване: 
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„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, П. То-
романова, Б. Виларов , Р. Скендерова, Ис. Шипева, Ст. Бучков 

„против” – 0 
„въздържал се” -0 –  
Прие се Решение 509 
 Мотиви: Участие на Община Копривщица за кандидатстване  по 

Фонд Солидарност  за финансиране на "Текущ авариен ремонт на същест-
вуваща подпорна стена на ул. "Хаджи Ненчо Дончев Палавеев" - 
гр.Копривщица в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Соли-
дарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 
юни 2014 г., 

 На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
РЕШИ: 
Потвърждаваме, че 
1. Разходите за съответната операция са за щети, настъпили като пряка пос-

ледица от бедствието от периода 19-23 юни 2014 г., и не надвишават необ-
ходимото за възстановяване на състоянието на инфраструктурата от преди 
бедствието;  

2. Ще участваме със собствен принос по проекта в случай на проекти за по-
добрения на инфраструктурата или в случай, че стойността на разходите 
надвишава размера на определената безвъзмездна финансова помощ; 

3. Поемаме ангажимент за пълно или частично възстановяване на получена-
та безвъзмездна помощ, в случай че се установи, че средствата не са изпол-
звани по предназначение или че декларираните щети са значително по-
високи от действително претърпените в резултат на бедствието от 19-23 
юни 2014 г. 

По т.11 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на КЕУР, относно бра-
куване на активи. 

Л. Цеков – представи докладната от комисията. 
Б. Виларов – съветник предложи да се допише в решението инв. номера и 

стойността на двата актива. 
След продължилите разисквания, поради не постъпили предложения Л. Цеков 

подложи проекта за решение на гласуване: 
„за” – 9 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, П. То-
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романова, Б. Виларов , Р. Скендерова, Ис. Шипева, Ст. Бучков 
„против” – 0 
„въздържал се” -0 -  

Прие се решение № 510 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.8 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

РЕШИ:  
1. Дава съгласие дълготрайните материални активи –Банцинг с инв.№ 6 на 
стойност 1500,00лв  и Гатер с инв. № 1 на стойност 3500,00лв., намиращи се в 
имот ПИ 38558.6.444, подлежащи на извеждане от експлоатация и демонтаж да 
бъдат бракувани. 
2. Упълномощава Кмета на Община Копривщица, след провеждане на тръжна 
процедура, да избере и подпише договор с лицензиран купувач на отпадъците 
от черни и цветни метали, получени в резултат на бракуването на дълготрай-
ните материални активи. 
3. Кмета на Община Копривщица - да издаде заповед за бракуване на активите 
по т.1, ликвидацията им и отписване от Актива на баланса на Община Коп-
ривщица. 
Ст. Бучков напусна заседанието. 

По т.12 и т.13 от дневния ред - разглеждане докладна записка на 
КСПЗООКНВМСТ, относно помощи онкоболните и  разглеждане докладна записка 
на КСПЗООКНВМСТ, относно помощи от община Копривщица на диабетно бол-
ните. 

Л. Цеков – представи докладните от комисията. 
Р. Скендерова – съветник, поради това, че се оказа, че в бюджета на община 

Копривщица няма такива средства предложи да се гласува по 10,00лв за всеки. 
След продължилите разисквания, Л. Цеков подложи проекта за решение по 

т.12 на комисията гласуване: 
„за” – 1 - Б. Виларов 
„против” – 1 - Р. Скендерова 
„въздържал се” -5 – Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Въ-

лов, П. Тороманова 
Ис. Шипева – подава декларация за конфликт на интереси. 

Предложението не се приема 
Л. Цеков подложи проекта за решение по т.13 на комисията гласуване: 
„за” – 0 – 
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„против” – 0 -  
„въздържал се” -5 – Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Въ-

лов, П. Тороманова, Б. Виларов, Р. Скендерова 
Ис. Шипева – подава декларация за конфликт на интереси. 

Предложението не се приема 
Л. Цеков подложи проекта за решение предложен от Р. Скендерова на гласу-

ване: 
„за” – 2 - Б. Виларов, Р. Скендерова 
„против” – 5 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, П. 

Тороманова 
„въздържал се” -0 – 
Ис. Шипева – подава декларация за конфликт на интереси. 

Предложението не се приема 
По т. 14 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на КСПЗООКНВМСТ, 

относно приемане програма за младежки дейности 2015 год. 
Л. Цеков – председател на ОбС. 
Ис. Шипева – съветник, предложи средствата за обезпечаване на програмата да 

са от икономисаните средства от проведения конкурс за доставка на хранителни 
продукти, както и да се добавят дейностите предложени от СОУ „Л. Каравелов”. 

След продължилите разисквания, поради не постъпили предложения Л. Цеков 
подложи проекта за решение на гласуване: 

„за” – 8 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, П. То-
романова, Б. Виларов , Р. Скендерова, Ис. Шипева 

 „против” – 0 
„въздържал се” -0 -  

Прие се решение № 511 
На основание чл. 21, ал. 1. т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 15 ал. 4 от 

Закона за младежта, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: Приема Общински план за 
младежта за 2015 г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната 
стратегия за младежта (2012-2020), съгласно Приложение №1, неразделна част 
от настоящото решение. 
По т.15 и т.16 от дневния ред  - разглеждане докладна записка на 
КСПЗООКНВМСТ, относно проблеми със Съвета по туризма и разглеждане док-
ладна записка на КСПЗООКНВМСТ, относно спазване на ЗТ. 
Л. Цеков – представи докладните от комисията. 



 
 

- 13 - от Протокол 57 
 

 

Б. виларов – съветник, поиска да се допълни към документите, които ще се изиск-
ват – протокол от общото събрание и списък на управителния съвет. 

След продължилите разисквания, в които се установи, че се припокриват и 
трябва да се гласува обединено решение, поради не постъпили предложения Л. Це-
ков подложи оформения проект за решение на гласуване: 

„за” – 7 - Л. Цеков, Ив. Кривиралчев, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, П. То-
романова, Б. Виларов ,  Ис. Шипева 

„против” – 1 - Р. Скендерова 
„въздържал се” -0 -  

Прие се решение № 512 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.8 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

РЕШИ:  
1. В срок от три месеца, Кметът на община Копривщица да си изпълни 

задълженията по чл.11 и чл.13 от ЗТ 
2. Кмета да предприеме действия и изиска информация от Съвета по 

туризъм за: 
(1) Протокол от общото събрание 
(2) Списък на управителния съвет 
(3) Пререгистрацията 
(4) Списък на хората присъствали на общото събрание 
(5) Кога е взето решението за пререгистрацията? 
(6) Устав и правилник на новото сдружение. 

По т. 16 от дневния ред – питане. 
Б. Виларов постави следните питания: 
- докато беше преустановена дейността на ОП, има ли издадени превозни билети 
и разрешения за сеч? 
- какво се е случило на националния празник, за случая, който беше излъчен по 
медиите и какви мерки са предприети от ОП? 
- какво става с ГСП, ОУП, ОПР? 
В. Новакова – счетоводител на ОП: Дейността като беше спряна не беше спрян 
извоза и има издадени превозни билети? 
Б. Виларов – съветник: Има ли издадени на националния празник превозни биле-
ти? 
Ив. Кривиралчев – съветник, попита кога ще се проверява изпълнение на реше-
нията на ОбС? 
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По т.17 от дневния ред - отговор на питания – такива няма. 
По т.18 от дневния ред – разни – съветниците предложиха материалите да им се 
изпратят по пощата да се запознаят с тях. 

Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков закри заседанието. 
Край: 21,35 
 
М. Тороманова:……………….    Л. Цеков:……………………… 
/Техн. секретар на ОбС/      /Председател на ОбС/ 
 


