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П Р О Т О К О Л    № 59 
 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:           Община Копривщица  
ДАТА:                                               30.04.2015 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                11:30 h - 16:45 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                Мария Хр. Тороманова 
 
Днес 30.04.2015 година се проведе заседание на Общински съвет - 

град Копривщица. 
Присъстваха общинските съветници: Л. Цеков, П. Литова – Кунче-

ва, Ис. Вълов, П. Тороманова, Б. Виларов , Р. Скендерова , Ис. Шипева 
Ст. Драгийски, Ст. Бучков, Г. Козлеков и Ив. Кривиралчев – отсъст-

ва. 
П. Тороманова – закъсняла. 
Л. Цеков представи проекта за дневен ред. 
Б. Виларов – съветник предложи следните промени по дневния ред: 

Т.5 да стане т.2 и т.13 от предложения дневен ред, поради това, че от НЧ 
„Х .Н.Д.Палавеев” 1869 не са предоставили исканата информация да от-
падне, както и да се добави т.3 за взимане на спешно решение за поиск-
ване на имота на който е разположен Тюрзиса за стопанисване от общи-
на Копривщица. 

Поради не постъпили други предложения Л. Цеков подложи днев-
ния ред на гласуване. 

„за”- 6 – Л. Цеков, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов , Ис. 
Шипева и Р. Скендерова 

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

1. Обсъждане в присъствието на изпълнителите на стратегически до-
кументи/ ОПР, Стратегия за туризма, Стратегия за общинските 
имоти на община Копривщица и др./ 
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2. Разглеждане докладна записка на председателя на ОбС - община 
Копривщица, относно предварително инвестиционно намерение. 

3. Разглеждане на предложение от Б. Виларов – съветник, относно  
съгласие Община Копривщица да придобие право на управление 
на имот ЕКАТТЕ № 38558.16.687  

4. Разглеждане докладна записка на председателя на ОбС - община 
Копривщица, проблем с МБАЛ - Пирдоп. 

5. Разглеждане докладна записка на председателя на ОбС - община 
Копривщица, относно задължения на община Копривщица към 
МБАЛ - Пирдоп. 

6. Разглеждане докладна записка на председателя на ОбС - община 
Копривщица, относно промяна на Програмата за управление на 
общински имоти. 

7. Разглеждане докладна записка на председателя на ОбС - община 
Копривщица, относно отводнителна канавка в частен имот.. 

8. Разглеждане докладна записка на председателя на ОбС - община 
Копривщица, относно възлагане на Кмета за съставяне на комисия 
за описване на имущество на незаконно настанила се гражданка в 
общински имоти. 

9. Разглеждане докладна записка на председателя на ОбС - община 
Копривщица, относно предоставяне на товарен автомобил на ОП 
— Копривщица. 

10. Разглеждане докладна записка на председателя на ОбС – община 
Копривщица, относно финансово подпомагане на онкоболни. 

10.Разглеждане докладна записка на председателя на ОбС - община Коп-
ривщица, относно подпомагане на самотно живеещ жител на гр. Коп-
ривщица със средства за храна 

11. Разглеждане докладни записки на председателя на ОбС - община 
Копривщица, относно финансова помощ па граждани па община Коп-
ривщица. 
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12.Разглеждане докладна записка на председателя на ОбС - община 
Копривщица, относно награждаване на заслужили деца от СОУ „Л. 
Каравелов". 

13. Питания 
15.Отговор на питания  
16.Разни. 

 
По т.1 от дневния ред - Обсъждане в присъствието на изпъл-
нителите на стратегически документи/ ОПР, Стратегия за ту-
ризма, Стратегия за общинските имоти на община Коприв-
щица и др./ 

Съветниците представиха и обсъдиха с екипа, който е изготвил тех-
ните предложения за корекции по стратегическите документи. 

П. Тороманова се присъедини към заседанието. 
Г-н Б. Виларов – съветник: предлагам т.3 да стане т.2. 
Л. Цеков – председател на ОбС, подложи предложението на гласу-

ване. 
„за”- 7 – Л. Цеков, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов , Ис. 

Шипева, П. Тороманова и Р. Скендерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се предложението за промяна на дневния ред. 

По т.2 от дневния ред  - Разглеждане на предложение от Б. Ви-
ларов – съветник, относно  съгласие Община Копривщица да 
придобие право на управление на имот ЕКАТТЕ № 
38558.16.687  

Б. Виларов – съветник: За да се стартира процедура за подготовка 
на проект за кандидатстване на Тюрзиса. За да стане това трябва имота 
да се предостави имота за стопанисване от общината. Предлагам следния 
проект за решение: Мотиви: Разработване на проект за реставрация, кон-
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сервация, експониране и социализация на археологическа недвижима 
културна ценност -   „Дворец на тракийски владетел /тюрзис/”, с катего-
рия от национално значение. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от 
ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от ЗОС; чл.12, ал. 4, т.1 от ЗКН и чл. 57, ал. 6 от 
ПОДОСК Общински съвет реши:  

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ДА ПРИДОБИЕ ПРАВО НА 
УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С 
ОПАЗВАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ИМОТ ЕКАТТЕ № 38558.16.687 В 
ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА С ПЛОЩ 16,67 ДКА. – 
АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ „ДВОРЕЦ НА 
ТРАКИЙСКИ ВЛАДЕТЕЛ /ТЮРЗИС/, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА 
ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, МЕСТНОСТТА 
„СМИЛОВЕНЕ – КАЛЕТО”, ЗА СРОК ДО 10 ГОДИНИ. 

2. ВЪЗЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ДА ИЗВЪРШИ 
ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
РЕШЕНИЕТО. 
Поради непо стъпили други предложение Л. Цеков – председател на 

ОбС подложи предложението на гласуване. 
„за”- 7 – Л. Цеков, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов , Ис. 

Шипева, П. Тороманова и Р. Скендерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение 515 

Мотиви: Разработване на проект за реставрация, консервация, екс-
пониране и социализация на археологическа недвижима културна 
ценност -   „Дворец на тракийски владетел /тюрзис/”, с категория от 
национално значение. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от 
ЗОС; чл.12, ал. 4, т.1 от ЗКН и чл. 57, ал. 6 от ПОДОСК, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ДА ПРИДОБИЕ ПРАВО 
НА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, 
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СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ИМОТ 
ЕКАТТЕ № 38558.16.687 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА 
КОПРИВЩИЦА С ПЛОЩ 16,67 ДКА. – АРХЕОЛОГИЧЕСКА 
НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ „ДВОРЕЦ НА ТРАКИЙСКИ 
ВЛАДЕТЕЛ /ТЮРЗИС/, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА 
КОПРИВЩИЦА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, МЕСТНОСТТА 
„СМИЛОВЕНЕ – КАЛЕТО”, ЗА СРОК ДО 10 ГОДИНИ. 

2. ВЪЗЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ДА ИЗВЪРШИ 
ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
РЕШЕНИЕТО. 
 

По т.3 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на 
председателя на ОбС - община Копривщица, относно предва-
рително инвестиционно намерение. 

Ч. Косев представи инвестиционното предложение.  
При протеклата дискусия, съветниците решиха да се разгледа отно-

во цялото предложение, като се представи тогава и решението на МС за 
изграждане на микроязовир. 

По т.4 от дневния ред – Разглеждане докладна записка на 
председателя на ОбС - община Копривщица, проблем с МБАЛ 
- Пирдоп. 

Л. Цеков представи проекта за решение. 
Поради непостъпили други предложение Л. Цеков – председател на 

ОбС подложи предложението на гласуване. 
„за”- 7 – Л. Цеков, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов , Ис. 

Шипева, П. Тороманова и Р. Скендерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение 516 
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Копривщица Реши: Възлага на Кмета и Председателя на ОбС, да 
проучат въпроса за развитието на МБАЛ – Пирдоп, като проучат 
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нещата съвместно с Кметовете от околията и големите предприятия 
– дарители и докладват в ОБС. 

 
По т. 5 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на пред-

седателя на ОбС - община Копривщица, относно задължения на об-
щина Копривщица към МБАЛ - Пирдоп. 

Л. Цеков представи проекта за решение. 
Поради непостъпили други предложение Л. Цеков – председател на 

ОбС подложи предложението на гласуване. 
„за”- 5 – Л. Цеков, Ис. Вълов, Б. Виларов , Ис. Шипева, П. Торома-

нова  
„против” – 1 - Р. Скендерова 
„въздържал се” – 1- П. Литова – Кунчева 
 
Прие се решение 517 
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Копривщица Реши: Възлага на Кмета да проведе разговор с предс-
тавителя на община Копривщица в надзорния съвет на МБАЛ – 
Пирдоп, както и да извърши насрещна проверка на колко заседания 
е присъствал, както и да декларира, че ще работи за община Коп-
ривщица безвъзмездно. 

 
По т.6 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на пред-

седателя на ОбС - община Копривщица, относно промяна на Прог-
рамата за управление на общински имоти. 

Л. Цеков представи проекта за решение. 
Поради непостъпили други предложение Л. Цеков – председател на 

ОбС подложи предложението на гласуване. 
„за”- 7 – Л. Цеков, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов , Ис. 

Шипева, П. Тороманова и Р. Скендерова 
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„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение 518 
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Копривщица Реши: 
I.Общински съвет Копривщица допълва Програмата за управ-

ление и разпореждане с общинска собственост за 2014г. със следните 
имоти: 
 В Раздел ІІІ. А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ИМА 
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

- СГРАДИ С КАД.№ 38558.4.223 .3 И 38558.4.223.4 /ПАЛАВЕЕВИ КЪЩИ/, 
НАХОДЯЩИ СЕ В ИМОТ  38558.4.223  

         II.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необ-
ходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедури-
те.  

 
По т.7 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на пред-

седателя на ОбС - община Копривщица, относно отводнителна ка-
навка в частен имот. 

Л. Цеков представи становището на комисията, както и КСС, пред-
ставено от ОА. 

Ис. Вълов – съветник: Това, което са написали не мисля, че е вяр-
на. При ф-200 не виждам как ще се хване водата, трябва поне 400. Части-
те възлизат на около 3000,00лв, никой не пожела да попита. 

Ис. Шипева – съветник: За пореден път на масата на общинските 
съветници се поставя нещо, което ще ни постави в конфронтация. Този 
проблем е чисто общински, който засяга и пътя и няколко къщи. Това е 
текущ ремонт – не е капиталов разход. Не знам след като Кмета казва, че 
има още 20-30молби идват подобни като този случай – какво правим. То-
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ва си е ремонт – отиват и го правят. Утре ще кажат Вие гласувахте на 
Искрен, че е съветник и какво? 

Ис. Вълов – съветник: Имам едно пояснение, всяка молба да идва 
със скица дали е отчужден или е частен имот. 

Ис. Шипева – съветник: Ти си алармирал и да си го направят неза-
висимо като текущ ремонт или авариен.  

Л. Цеков – председател на ОбС: Тук е представено едно КСС и ние 
не можем да кажем – така ли е. За 1303,00лв няма за какво да се взима 
решение. 

Ис. Шипева – съветник: Има ТСУ и това да го ремонтират. Това не 
е работа на ОбС къде да се правят текущи ремонти или не. 

Ис. Вълов – съветник: Не знам взимайте решение. Оня ден след то-
зи порой ми наводни къщата. Аз да не съм длъжен да обирам на Коп-
ривщица водата – не съм. Ако искате взимайте решение, ако искате не 
взимайте. В понеделник пускам жалба, че комшията ме наводнява.  

Б. Виларов – съветник: Предлагам да вземем следното решение: 
Възлага на Кмета да предприеме мерки за решаване на проблемите пос-
тавени в жалба с вх.№ 1926/02.09.2014год. 

П. Литова – съветник: Да бъде решението за всички. 
Ис. Шипева – съветник: Тук трябваше да има едно становище на 

ТСУ. 
Л. Цеков – председател на ОбС: Предлагам следния проект за ре-

шение: 1. Възлага на Кмета да предприеме незабавни мерки, във връзка с 
подадена жалба с вх.№ 1926/02.09.2014год., за отстраняване на поставе-
ните проблеми. 2. При възникнали подобни жалби да предприеме неза-
бавни последващи действия за отстраняването им.  

Поради непостъпили други предложение Л. Цеков – председател на 
ОбС подложи предложението на гласуване. 

„за”- 4 – Л. Цеков, Б. Виларов , Ис. Шипева, П. Тороманова  
„против” – 0 
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„въздържал се” – 2 - П. Литова – Кунчева, Р. Скендерова 
Прие се решение 519 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, общински съвет реши: 
1. Възлага на Кмета да предприеме незабавни мерки, във връз-

ка с подадена жалба с вх.№ 1926/02.09.2014год., за отстраняване на 
поставените проблеми.  

2. При възникнали подобни жалби да предприеме незабавни 
последващи действия за отстраняването им.  

 
По т.8 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на пред-

седателя на ОбС - община Копривщица, относно възлагане на Кмета 
за съставяне на комисия за описване на имущество на незаконно 
настанила се гражданка в общински имоти. 

Л. Цеков представи проекта за решение. 
Б. Виларов – съветник – предложи да се допише номера на имота по 

ЕКАТЕ. 
Поради непостъпили други предложение Л. Цеков – председател на 

ОбС подложи предложението на гласуване. 
„за”- 5 – Л. Цеков, Ис. Вълов, Б. Виларов , Ис. Шипева, П. Торома-

нова  
„против” – 1 - Р. Скендерова 
„въздържал се” – 1- П. Литова – Кунчева 
Прие се решение 520 
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Копривщица Реши: Възлага на Кмета на община Копривщица да 
назначи комисия с представител на МВР, която да отвори общински 
имот – Палавееви къщи /ЕКАТЕ 38558.4.223/ с представител на МВР, 
която да отвори общински имот и опише имуществото на Гинка 
Костадинова Антонова Димитрова и се отдели за съхранение в об-
щински имот. 
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По т.9 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на пред-

седателя на ОбС - община Копривщица, относно предоставяне на 
товарен автомобил на ОП — Копривщица. 

Л. Цеков представи становището на комисията. 
Б. Виларов съветник, предложи следния проект за решение: На ос-

нование чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Копривщица Ре-
ши: Предоставя на ОП „Копривщица” товарен автомобил „мерцедес 
208D” с регистрационен номер СО 4610 АХ за стопанисване и ползване. 

Поради непостъпили други предложение Л. Цеков – председател на 
ОбС подложи предложението на гласуване. 

„за”- 4 – Ис. Вълов, Б. Виларов , П. Тороманова, П. Литова – Кунче-
ва 

„против” – 3 - Р. Скендерова, Л. Цеков, Ис. Шипева 
„въздържал се” – 0-  
Прие се решение 521 
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Копривщица Реши:Предоставя на ОП „Копривщица” товарен авто-
мобил „мерцедес 208D” с регистрационен номер СО 4610 АХ за сто-
панисване и ползване. 

Ис. Шипева напусна заседанието. 
По т. 10 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на 

председателя на ОбС – община Копривщица, относно финансово 
подпомагане на онкоболни. 

Л. Цеков представи проекта за решение. 
Поради непостъпили други предложение Л. Цеков – председател на 

ОбС подложи предложението на гласуване. 
„за”- 6 – Л. Цеков, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов , П. 

Тороманова и Р. Скендерова 
„против” – 0 



 
 

- 11 - от Протокол 59 
 

 

„въздържал се” – 0 
Прие се решение 522 
На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Копривщица Реши: 
На всеки онкоболен по списъци от личните лекари да се отпусне 

ежемесечна помощ за транспортни разходи в размер на 30 /Тридесет/ 
лв. през 2015г. Списъците да се предоставят в Дирекция "ФСД и 
УС" при община Копривщица. 
 Средствата за бъдат изплатени от параграф "Обезщетения и 
помощи по решение на Общинския съвет" в местна дейност "Об-
щинска администрация" 

 
По т.11 от дневния ред - Разглеждане докладна записка на пред-

седателя на ОбС - община Копривщица, относно подпомагане на са-
мотно живеещ жител на гр. Копривщица със средства за храна. 

Л. Цеков представи проекта за решение. 
Поради непостъпили други предложение Л. Цеков – председател на 

ОбС подложи предложението на гласуване. 
„за”- 6 – Л. Цеков, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов , П. 

Тороманова и Р. Скендерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение 523 
На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Копривщица Реши: 
На лицето Стоян Ангелов Атев да се отпусне ежемесечна 

помощ в размер на 50 /петдесет/ лв. на месец за закупуване на 
консерви и хляб. 
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Средствата за бъдат изплатени от параграф 4214 - "Обез-
щетения и помощи по решение на Общинския съвет" в местна 
дейност "'Общинска администрация". 

 
По т.12 от дневния ред - Разглеждане докладни записки на пред-

седателя на ОбС - община Копривщица, относно финансова помощ 
па граждани па община Копривщица. 

Л. Цеков представи проекта за решение за Ст. Драгийски. 
Поради непостъпили други предложение Л. Цеков – председател на 

ОбС подложи предложението на гласуване. 
„за”- 6 – Л. Цеков, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов , П. 

Тороманова и Р. Скендерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение 524 
На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Копривщица Реши: 
Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Стефан 

Драгийски, в размер 500,00лв за спешна операция.  
Средствата за бъдат изплатени от параграф 4214 - "Обезщете-

ния и помощи по решение на Общинския съвет" в местна дейност 
"'Общинска администрация". 

Л. Цеков представи проекта за решение за К. Чотова. 
Поради непостъпили други предложение Л. Цеков – председател на 

ОбС подложи предложението на гласуване. 
„за”- 6 – Л. Цеков, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов , П. 

Тороманова и Р. Скендерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение 525 
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На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Копривщица Реши: 

Дава съгласие да бъде изплатена финансова помощ на Кунка 
Чотова, в размер 500,00лв за спешна операция.  

Средствата за бъдат предвидени в параграф 4214 - "Обезщете-
ния и помощи по решение на Общинския съвет" в местна дейност 
"'Общинска администрация". 

 
По т.13 от дневния ред – Разглеждане докладна записка на 

председателя на ОбС - община Копривщица, относно награж-
даване на заслужили деца от СОУ „Л. Каравелов". 

 
Л. Цеков представи проекта за решение. 
Поради непостъпили други предложение Л. Цеков – председател на 

ОбС подложи предложението на гласуване. 
„за”- 6 – Л. Цеков, П. Литова – Кунчева, Ис. Вълов, Б. Виларов , П. 

Тороманова и Р. Скендерова 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се решение 526 
На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Копривщица Реши: 
Във връзка с постигнати високи резултати на областна олимпиада 

по английски език, награждава с почетна грамота, плакет и парична 
награда в размер на 100,00лева Румян Петров Аксимов. 

Наградата да бъде връчена на втори май 2015год.– деня на община 
Копривщица. 

 
14. Питания 
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Ис. Вълов – съветник: Нашия въпрос ще се решава ли. Ако е въз-
можно изискайте писмено становище от директор от юрист да се внесе 
писмено. Има ли възможност на директора или на юрист да отговори на 
въпросите – законен ли е договора на жена ми, имала ли е правно осно-
вание Пепа да сключи договор с друго лице – да го напишат писмено. 

П. Литова – съветник: Защо отново е до ОбС? 
Л. Цеков – председател на ОбС, изчита чл.32 от ЗМСМА. Вие няма-

те право да работите с квалифицирана информация. Когато общинския 
председател не се нуждае от подпис  на Кмета. 

Ис. Вълов – съветник: Попитайте поне, дали е законно. 
Б. Виларов – съветник: Аз трябва да напусна молбата ми е да изис-

кате тези документите за язовири и др., за които стана въпрос. 
15.Отговор на питания – бяха предоставени писмено отговорите на 

питания ат предишни заседания. 
16.Разни. 
М. Панчева - радио програмен ръководител да се подпомогне фи-

нансово и М. Юрукова. 
Поради отсъствие на кворум Л. Цеков закри заседанието. 
Край: 17,00 
 
М. Тороманова:………    Л. Цеков:……………………… 
/Техн. секретар на ОбС/     /Председател на ОбС/ 
 


