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П Р О Т О К О Л    № 58 
 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:           Община Копривщица  
ДАТА:                                               17.04.2015 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                17:00 h - 19:00 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                Мария Хр. Тороманова 
 
Днес 17.04.2015 година се проведе извънредно 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, Ис. Ши-
пева 

Ст. Драгийски и Р. Скендерова – отсъства. 
Л. Цеков представи проекта за дневен ред. 
Поради не постъпили други предложения Л. Цеков подложи дневния ред на 

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

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

Прие се следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 96/03.04.2015 г. от Г. Герданов, 
относно Решение 499/19.03.2015год. 

2. Разглеждане на Становище на КТСУ, относно оземляване на НЧ 
„Х.Н.Д.Палавеев” 

3. Разни. 
По т.1 от дневния ред. 

Л. Цеков представи докладната на Кмета. 
Ив. Кривиралчев – съветник: Тук пише, че общинския съвет няма 

правомощия – какво правим тогава? 
Б. Виларов – съветник: Кой го каза това? 
Ив. Кривиралчев – съветник: Тук го пише. 
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Б. Виларов – съветник: Това вероятно е написано от твърде попу-
лярния напоследък адвокат на община Копривщица, известен като „евро 
пощенска кутия”, по същество няма да коментирам глупостите, които 
пише, правилника не е в нарушение на КТ, по това има и произнасяне на 
съда. Не виждам какво толкова има за казване, миналия път два часа ко-
ментирахме нещата, така, че предлагам да преминаваме към гласуване. 
Аз разбирам желанието на адвокати и кметове, че не желаят да бъдат 
контролирани от общинските съветници, но все пак има някакви прин-
ципи на демокрацията. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков подложи на гла-
суване отмяната на решение №499/19.03.2015год. 

„за” – 0 
„против” – 5 – Ст. Бучков, Б. Виларов, Ис. Шипева, Ив. Кривирал-

чев, Л. Цеков 
„въздържал се” – 4 – П. Тороманова, Г. Козлеков, П. Литова, Ис. 

Вълов. 
При така направеното гласуване ОбС реши: 
Приема решение № 514 
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Коп-

ривщица реши: Не отменя Решение № 499/19.03.2015год. на ОбС 
Копривщица. 

По т.2 от дневния ред. 
Л. Цеков представи докладната на Кмета. 
Г. Козлеков обясни казуса за проблема с дадения имот на НЧ, който 

е даден под наем и от община Копривщица. 
Ис. Вълов – съветник, обърна внимание, че въпросните договори им 

се дават в момента за гледане, а това е договор, който трябва да се гледа 
от юрист, както и, че според него всичко е с цел. 

Б. Виларов – съветник: Трябва да се внесе документ, че читалището 
няма друг такъв документ. Стигна се до разбирането, че читалището е 
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имало правно основание да бъде оземлено не е ясно как през годините 
читалището е ползвало имота и правното основание. Ако това е първия 
казус, втория казус е какво даваме. За този имот има сключен договор и 
ние трябва да дадем друг имот. 

Ив. Кривиралчев – съветник: Решението от 2000год., не е ли правно 
основание? 

Б. Виларов – съветник: Не, Кмета не е направил нищо по това ре-
шение. 

Ис. Шипева – съветник: Не е неправомерно, тъй като много години 
е давана под наем от НЧ. 

Л. Цеков – председател на ОбС: Първо отиваме в това, че те непра-
вомерно са я ползвали, второ, че ОА и ОбС са бездействали.  

Ис. Вълов – съветник: Трето има подпис на Л. Цеков – подпис.  
Л. Цеков – председател на ОбС: Това е акта за собственост. Ако 

тръгнем да се нападаме. 
Ис. Вълов – съветник: Гледам, че тръгнахте да ме нападате. 
П. Литова – председател на читалището обясни за документацията в 

читалището и представи исканията им. Постави въпроса къде е заповедта 
и за да отидат за стопанисване общинските имоти в ОП. 

Ис. Вълов – съветник: Има разлика, защото при предишното реше-
ние е упълномощен кмета да го направи, а другото решение е, че предос-
тавя имотите на ОП. 

Продължи се със спор между П. Литова и Ис. Вълов, като г-жа Ши-
пева направи забележка да което.  

Ст. Бучков – съветник: Правим циркове от една нива. 
Ис. Вълов – съветник: Така като се вкарват такива неща в ОбС. За 

всеки спор в ОбС. Като имаш лоби в ОбС, че минава. 
Ис. Шипева – съветник: Кой търси лоби. Като гледам има един до-

говор от 09.02, който е променена датата. 
П. Литова обърна внимание, че след като нотариално е заверен до-



 
 

- 4 - от Протокол 58 
 

 

говора има документи за собственост. 
Ис. Вълов – съветник: Искам някой юрист да се изкаже. Аз говорих 

с колеги, които искат юридическо мнение по въпроса. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: От това, което се 

разсъждава тук – без правно основание читалището е ползвало нивата до 
сега, а с правно основание ОП го е отдало. Вие сте компетентния орган, 
който трябва да реши този въпрос. Всички договори са нищожни, като не 
са базирани на решение на ОбС. Не е спазено решението от 2000год. 
Предоставена е на ОП с решение на ОбС. Договорите са валидни до обя-
вяване на нищожност. 

Ис. Вълов – съветник: Да Ви го кажа, защо не ни накарахте за друго 
нещо, а сега ни събирате за де се караме тук. 

П. Тороманова – съветник: Тогава 2000год., според Вас ОбС не е ли 
имал тези правомощия. 

Ис. Вълов – съветник: Той се е разпоредил – дава право. 
Ис. Шипева – съветник: По този договор, господин Малинов кажете 

кога сте го подписали? Като в отговора от февруари отговора до читали-
щето от ОП е, че има вече сключени договори, а сега се оказва, че са 
сключени март. Определено ни карате да сме съдници на нещо незакон-
но. Ставам и излизам в този цирк няма да участвам.  

Ст. Бучков – съветник: Да ама на мен родата не ми работи, като на 
Искрен Вълов родата цялата в ОП и да ми поправят договорите. Това 
предприятие да е Вълов. 

Ис. Вълов – съветник: Този договор не съм го подписал аз. Нека 
кажат. Ще се спестя коментарите по нататък. 

Ив. Мрънков – гражданин: То това там е семеен бизнес. 
Ис. Вълов – съветник: Искаш ли да ти отстъпим едно место на теб? 
Ив. Мрънков – гражданин: Не, не искам. 
Ис. Вълов – съветник: Тогава млъкни! 
Ив. Мрънков – гражданин: Безсрамник. Как ги назначавате в това 
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предприятие. 
Залата напуснаха Ст. Бучков и Ис. Шипева, Кмет, зам. Кмет и сек-

ретар, както и част от гражданите. 
Л. Цеков прекрати разисквания по тази точка. 
Ис. Вълов – съветник: Господин Цеков, според чл.26 от Закона за 

договорите, че договорите са невалидни, когато заобикалят закона. Този 
договор на читалището заобикаля закона – те нямат право на стопанска 
дейност. Това договора за сътрудничество е измишльотина, която днеска 
съм се консултирал с юрист. Така, че ако обичате дайте ги на компетент-
ните органи, но по-бързо, защото аз ще садя. Некадърници! Преди да 
почне работа е седнал да плаче тук на дивана. 

Съветниците повдигнаха въпросът с паркирането да се реши по-
спешно въпроса, като се предложи администрацията да подготви проект 
за наредба. 

Ст. Атев – гражданин се оплака от отношението на полицията към 
него. 

Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков закри заседанието. 
Край: 19,00 
 
М. Тороманова:……………….    Л. Це-

ков:……………………… 
/Техн. секретар на ОбС/     /Председател на ОбС/ 
 


