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ПРОТОКОЛ 

№41 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                           Община Копривщица 

ДАТА:                                      20.09.2018 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           14:00 h - 18:20 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 20.09.2018 г. от 14:00 часа  в заседателната зала на ОбС се 

проведе заседание на Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха общински съветници, Т.Малинов – 

Зам.Кмет на община Копривщица, служители от ОА,Директорката на ДГ 

„Евлампия Векилова” и граждани. 

 

Р. Христов представи проекта за дневен ред, като предложи следните 

промени по точките на дневния ред : 

        Като т.1. да бъде : Разглеждане на докладна записка от кмета на 

община Копривщица с вх. №107/10.09.2018 г., относно продажба на 

придаваема се част от ПИ от плана на гр. Копривщица. 

Като т.2 да бъде : Обсъждане на информацията  на Директора на ДГ 

за започване на учебната година както и информациите,които трябваше да 

бъдат предоставени от ОА във връзка с предишно наше решение и майките 

в същност да кажат какви проблеми виждат. 

Като т.3 да бъде : Разглеждане и обсъждане отчета на бюджета за 

2017год. на община Копривщица. 

Като т.4 да бъде : Разглеждане докладна записка от кмета на 

общината относно подписване на допълнително споразумение /Анекс/ 

сключен договор за ВиК услуги. 

Като т.5 да бъде : Разглеждане на информация относно снабдяването 

на жителите на общината с дърва за огрев за отоплителния сезон. 

Като т.6 да бъде : Разглеждане на информация и вземане на решение 

за готовността на СУ„Любен Каравелов”във връзка с готовността му за 

учебната година. 

Като т.7 да бъде : Разглеждане на заявление от инж.Косев за 

свлачища опасност на територията на община Копривщица. 

Като т.8. да бъде Разни  :  като в 8 т. искам да Ви помоля за Вашето 

съгласие във връзка с покана за общо събрание на МБАЛ „СВЕТА АННА” 

която община Копривщица е акционер свиква общо събрание на 

22.10.2018год. Позволявам си да го входирам сега поради простата 

причина,че на следваща сесия няма да бъде във време което да вземем 

решение и да упълномощим наш представител. 
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Като т.9 да бъде : Отговори на питания  

Като т.10 да бъде : Питания  

 

 

 

Поради непостъпили други предложения Р. Христов – председател 

на ОбС, постави на гласуване променения дневен ред. 

По направеното предложение за промяна на дневния ред се 

направиха следните гласувания: 

„за” – 11 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0 

Приема се. 

Прие се следния дневен ред: 

          Т.1. да бъде : Разглеждане на докладна записка от кмета на община 

Копривщица с вх. №107/10.09.2018 г., относно продажба на придаваема 

се част от ПИ от плана на гр. Копривщица. 

Т.2 да бъде : Обсъждане на информацията  на Директора на ДГ за 

започване на учебната година както и информациите които трябваше да 

бъдат предоставени от ОА във връзка с предишно наше решение и майките 

в същност да кажат какви проблеми виждат. 

Т.3 да бъде : Разглеждане и обсъждане отчета на бюджета за2017 год. 

на община Копривщица. 

Т.4 да бъде : Разглеждане докладна записка от кмета на общината 

относно подписване на допълнително споразумение /Анекс/ сключен 

договор за ВиК услуги. 

Т.5 да бъде : Разглеждане на информация относно снабдяването на 

жителите на общината с дърва за огрев за отоплителния сезон. 

Т.6 да бъде : Разглеждане на информация и вземане на решение за 

готовността на СУ„Любен Каравелов”във връзка с готовността му за 

учебната година. 

Т.7 да бъде : Разглеждане на заявление от инж.Косев за свлачища 

опасност на територията на община Копривщица. 

Т.8. да бъде Разни  : Упълномощаване на Кмета на община 

Копривщица да представлява община Копривщица пред УМБАЛ „СВЕТА 

АННА” – СОФИЯ АД 

Т.9 да бъде : Отговори на питания  

Т.10 да бъде : Питания  

 По т.1 от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от 

кмета на община Копривщица с вх. №107/10.09.2018 г., относно 

продажба на придаваема се част от ПИ от плана на гр. Копривщица. 
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       Р. Христов – председател на ОбС,г-жо Скендерова  председател на 

КЕУР давам Ви думата да докладвате предложението на комисията сега 

ще дойде Архитектка да Ви каже за какво става дума. 

Р.Скендерова докладва предложението на комисията. 

Р.Христов – на комисиите бяха представени  оценки и няколко неща но 

така или иначе липсваше достатъчно информация както и част от 

проекта за общия устройствен план поради тази причина сме поискали 

информация и поради тази причина Архитект Георгиев е при нас да ни 

обясни за какво става дума.Предлагам да му дадем на него думата и след 

това ако има изказвания да дискутираме. 

Г. Георгиев – Гл.Архитект на община Копривщица : Значи във 

връзка с решението №358/03.11.2010год. което възлага на кмета да започне 

процедура по изготвяне на ПУП изменение план регулация за определяне 

размера на общинска земя пред имот находящ се в местност „Гергьовден” 

УПИ Х-877, кв.52 по плана на Община Копривщица , нов индификатор 

38558.5.432 по КК собственост на д-р Димитър Тасков .В изпълнение на 

това решение е изготвен подобен устройствен план за изменение план 

регулация въз основа на подробно гюлдезическо отнемане и съответно по 

КК на град Копривщица и т.н.При което е установено и този ПУП е 

продуциран през ОбС,през експертния съвет на общината,одобрен 

е,издадена е  заповед от кмета за одобрението дата 22.08.2018год. която 

съгласно необходимия срок е влязла в сила.Това е всъщност цялата 

процедура която е извършена след това решение на ОбС от 2010 

година.Ако някой има въпроси мога да отговоря стига да са в моята 

компетенция. 

Р.Христов – Става въпрос,че вече имаме влязла в сила подобен 

устройствен план за територията,до колкото аз разбирам е една 

формалност да се приеме оценката на оценителя „ПРАСКОВ-КОНСУЛТ” 

ООД,и да се предложи на собственика на имота да закупи тази прилежаща 

земя която така или иначе ползва в момента. 

Г.Георгиев – Точно така. 

Д.Ватахов – Общински съветник,въпроса това улица ли е?Какво се 

води ? 

Г.Георгиев – Улица която не води на никъде и не засяга нито един 

гражданин. 

Д.Ватахов – А обяснението защо се бави осем години вече ? 

Г.Георгиев – Не мога да кажа това нещо 03.2010год. е взето това 
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решение,никой не ми беше поставил сериозно да се завзема с тая 

процедура.Това мога да обясня аз единствено. 

Л.Цеков – Общински съветник , до колкото си спомням д-р Тасков 

имаше писмено искане за закупуване на придаваемата част заедно с 

придаваемите части долу на ул.„Дончо Ватахвойвода” взе се тогава 

решение тези придаваеми части да се продадат,но оценките бяха много 

високи и те не пожелаха,но специално за д-р Тасков не се взе решение 

имаше отказ тъй като не беше влязъл в сила ПУП. 

Р.Христов – Предлагам да прекратим дискусията ако нямате нищо 

против. 

 

 

Поради не постъпили други предложения, Р. Христов – председател 

на ОбС подложи последното на гласуване. 

„за“ – 10 - Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, Я. Банчев, Я. 

Стоичков, П. Вълов, С. Зайкова, Б.Чилов, К. Палавеев,Г.Доросиев 

Г.Доросиев и Б.Чилов отсъстват от залата 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 1 - Д. Ватахов 

Прие се решение 274 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.41, 

ал.2 от ЗОС.ОбС реши:  

1.     Приема пазарната оценка на придаваемата част от ПИ 

38558.11.21 площ в размер на 52 (петдесет и два) кв.м. към 

ПИ  38558.5.432 по плана на град Копривщица на стойност в 

размер: 4070,00 (четири хиляди и седемдесет) лева с включен 

ДДС. 

2.   Възлага на кмета на община Копривщица да предприеме 

необходимите действия за продажба на придаваемата част от  

ПИ 38558.11.21 площ в размер на 52 (петдесет и два) кв.м. 

към ПИ  38558.5.432 по плана на град Копривщица, 

Софийска област. 

 

 

По втора точка от дневния ред - Обсъждане на информацията  от 

Директора на ДГ за започване на учебната година както и 

информациите които трябваше да бъдат предоставени от ОА във 

връзка с предишно наше решение и майките в същност да кажат 
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какви проблеми виждат. 

Р. Скендерова представи становището на комисията. 

Р. Христов – Първо ще дадем думата на директора на ДГ и след това 

ще дадем думата и на майките да кажат те къде ги виждат проблемите и 

след това ще продължим дискусията. 

Г.Доросиев – съветник,Благодаря на г-жа Иванова за добре 

поднесената информация за комисия,която миналата седмица разгледахме 

обстойно.Благодаря, че точно и коректно беше поднесена информацията 

такава каквато е.На комисията стана въпрос за проблемите в ДГ. Г-н 

Малинов тогава беше тук и обясни казуса който е,аз лично тогава питах до 

къде са стигнали нещата и той ми каза то сега е редно да чуят и родителите 

да го чуе и директорката. 

Р.Христов – Давам думата на директорката на ДГ и след това г-н 

Малинов ще вземе отношение.  

П.Иванова – директор ДГ,Г-н председател,уважаеми съветници,за 

предстоящата 2018 – 2019 год.Мога да кажа за цялостната организация на 

ДГ и по конкретно за учебно предавателния процес.Което касае най вече 

самия персонал на учебното заведение.За новата 2018 – 2019 год. имаме 

удостоверени две възрастови групи,децата които се обучават в момента са 

родени през 2012 год. - 9 на брой, 2013год.- 16 на брой, 2014 год. – 10 на 

брой,2015 год. – 6 на брой и 2016 – 4 на брой.Общия брой на децата които 

са постъпили реално в учебното заведение са 45.Както казах разпределени 

са в две сборни възрастови групи.Първата група са обхващащи на 

задължително предучилищно възпитание това са 2012 – 2013 година тоест 

5 и 6 годишните деца.Другите останали се намират във втора сборна група 

които са общо 19 деца.Може би родителите са дошли тук по отношение на  

тази организация на работата,предполагам,че е за това.В общи линии 

съжалявам,че броя на децата роден в гр.Копривщица са толкова 

малко,няма как те да бъдат разпределени както бяха миналата година в три 

възрастови групи,хубаво е от една страна,че по етапно нали се съкращават 

нещата по отношение на персонала в ДГ,защото имаме едно нормално 

пенсиониране едно предстоящо и т.н.Това е добре не сме стигнали до 

съкращаване на живи хора.Мисля,че децата се чувстват комфортно като 

цяло не сме пренебрегнали задължителните образователни изисквания,за 

двете предучилищни групи  имаме образователни книжки от началото на 

учебната година колежките са направили своите разпределения в 

конкретните дневници мисля,че работим по съвсем нормален начин , може 

би според вас не е нормално това но просто на тези по малки населени 
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отдалечени места се работи точно по този начин.Искам да кажа,че 

отминалата година ДГ е защитена тази година също сме подали конкретен 

набор с документи и си мисля ,че ще се осъществи и този процес това е 

едно допълнително финансиране за нас. 

Р.Христов – Благодаря Ви за внесената информация.Г-н Палавеев 

има думата. 

К.Палавеев – Ние поставихме въпроса пред началник финанси г-жо 

Иванова,на г-н Малинов защото в крайна сметка дали има материално 

техническата база.До къде стигнаха нещата и по т.3- 4 където от май месец 

на нашето заседание,дали се започна това където инж.Малинов каза 

предния път за ремонта?Какво се случва с тази част да знаем,че на децата 

ще им е топло? 

Т.Малинов – За топлото на децата всички знаем,че сме внесли проект 

във фонд земеделие по мярка 7.2.Голям мащабен проект за цялостен 

ремонт на ДГ.Не сме отхвърлени излезна едно класиране на за съжаление 

са ни малко точките.Обаче още няма окончателно класиране.Относно 

мазето трябваше до края на тази седмица така ми обещаха да закупят 

материалите и да започне работа по електрическата част,първо трябва да 

направим хубаво осветителната част.Да бъдат закупени шест помпи от 

които три работещи и три резервни.Около 7000-8000 хиляди лева беше по 

КЗСС труд и материали. 

Л.Цеков – съветник,Г-н Малинов сключен ли е договор с този г-н 

Костов ? 

Т.Малинов – Материалите ги закупува общината,ще го правим по 

стопанския начин но г-н Костов знае какво трябва да закупи и заради това 

на него сме възложили закупуването на материалите. 

Р.Христов – Аз мисля,че най важния въпрос в случая е този :Какво 

наложи след решението от 30.05.2018год. сега сме 20.09.2018год. нищо да 

не се предприеме по въпроса който ние сме взели г-н Малинов ако имате 

някакъв отговор по този въпрос ? 

Т.Малинов – Нямам  

А.Спасова – родител на дете от ДГ,По отношение на това за 

отводняване на ДГ не сме учудени  честно да Ви кажем защото виждаме,че 

нещата не се случват това беше през май месец ние дойдохме така доста 

притеснени от факта,че ДГ е наводнена и така.Помолихме за незабавно ако 

може да се случи но явно не може да се случи.Като започне отново да вали 

и ДГ няма как да се отводни вече летния период отмина,което е жалко 



 7 

изпуснахме го и тази година ще се надяваме догодина евентуално нещо да 

се случи и тогава ако не във времето ще чакаме и така. 

Т.Малинов – Значи май,юни,юли и до към средата на август мазето 

беше във вода.Беше не възможно да се работи,правили сме опити с 

пожарната да изпомпваме вода не става подпочвените води веднага 

запълват,сега в този по сухия период вече може да се работи. 

Р.Христов – Става дума,че първото нещо което е силно смущаващо е 

това,че се случва пет месеца след нашето решение което общо взето г-н 

Малинов няма никакво обяснение за този казус.Общо взето моето лично 

мнение е,че малко не сериозно е подходено по този въпрос  специално и по 

отношение на решението на ОбС,за което ще бъде попитан кмета след като 

г-н Малинов не е наясно може би кмета ще е наясно. 

М.Стоичкова - родител на дете от ДГ,юли месец на края идвахме при 

кмета и той ни отговори,че чакаме г-н Родригес да се върне защото един 

месец е отпуска.За това Август месец нищо не направиха. 

Р.Христов -  Ще попитаме кмета г-н Малинов не знае. 

М.Мухова - родител на дете от ДГ,Нормално ли е ОП да работи на 

устна договорка с човек не зависимо,че общината ще заплати ? 

М.Златарев – Директор ОП,да казвам аз имам договор с г-н Костов. 

Б.Чилов – съветник ,аз искам да попитам г-н зам.кмета, само това ли 

е човек единствената алтернатива която може да свърши това нещо? 

Т.Малинов – точно това си мисля аз ако той откаже ще намерим 

друг. 

Б.Чилов – Мислиш ли,че децата са по важни от 2000-3000 хиляди 

лева повече ако го направи фирма ? 

Т.Малинов – понеже съм провел разговора и нямам отказ имам само 

обещание от него,че ще започне. 

Я.Стоичков – съветник,Имам един въпрос към директора на ОП 

чухме,че има някакъв договор,договора е точно за тази работа,договора е 

за обща поддръжка на ДГ или договора е за някаква си поддръжка ? 

М.Златарев – Да за поддръжка но ви казвам пак дайте да бъдем,да не 

влизаме в някакъв конфликт тука.Бяхме на среща и му казахме така : ти 

тази дейност ще я направиш ли и той каза да,постави условия на,които ние 

се съгласихме всичките,това беше и той трябваше да започне.Нормален 

договор няма пак Ви казвам. 

Р.Христов – По отношение казуса за ремонта на ДГ,ако проекта за 

ремонт по програма за развитие на селските райони не се случи апела ми 
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към Вас уважаеми майки е този,че предстои публично обсъждане за 

бюджета за 2019 год. Да доидете организирано и да настоявате пред ОА да 

се заложат средства за ремонт на ДГ защото това се прави в момента 

когато се готви бюджета. 

 Р.Христов – Имаше въпрос относно групите и с това,че имало 

опасност да се загубят някакви пари. 

Р.Галинова - родител на дете от ДГ, тук съм като родител на дете в 

предучилищна група в ДГ и като одитор на образованието.Искам да Ви 

кажа какви са двата варианта във ваши ръце в същност решението да бъде 

дали групите да са две или три. 

Р.Христов – Не е в наши ръце,директно Ви казвам защото искам да 

говорим с факти значи чл.60 от действащия закон на образованието гласи 

следното: Броят на групите и броя на децата в групите в държавните и 

общинските детски градини се определят от Директора на детската 

градина след съгласуване с педагогическият съвет в съответствие 

държавния образователен стандарт.Тук не става дума за решение което 

трябва да се утвърждава от общински съвет и т.н.Много моля да боравим с 

факти. 

Р.Галинова – Тогава искам да попитам ако е възможно да ми кажете 

до какво ниво сме стигнали тогава,взето ли е решение от педагогическия 

съвет да бъдат две групите или просто обсъждаме и те първа ще се вземе 

решение от педагогическия съвет. 

Р.Христов -  Учебната година както е записано в закона за 

предучилищно,училищно образование започва на петнадесети 

септември.Информацията която имаме е,че групите вече са сформирани  и 

това вече е факт за новата учебна година. 

Р.Христов - Имате думата госпожо Директор,спазена ли е 

процедурата първо по отношение на педагогическия съвет и второ спазени 

ли са нормативите които са цитирани във въпросния закон за 

сформирането на групите ? 

П.Иванова – Да спазени са нормативите които Вие цитирахте като 

цяло.Преди началото на всяка учебна година се свиква педагогически 

съвет на който се взема решението по отношение правилника за дейността 

на ДГ,който включва цялостната организация за работа на учебното 

заведение.След като имам тази съгласуваност и сега ми предстой защита 

на образец №1 мисля,че няма никакъв проблем така да бъдат разпределени 

групите в този състав и в този си вид. 
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Р.Христов – г-жа Галинова е поканена в случая и тя има някакво 

становище което би било полезно първо за допълнително финансиране до 

колкото разбрах във връзка с ДГ но нека да и дадем думата да каже тя 

нейните съображения. 

Р.Галинова – Бих искала да ви кажа,че в действителност ако има 

такова решение на педагогически съвет каквото аз бих искала да видя 

писмено подписано от всички кадри на педагогическия съвет не знам дали 

има смисъл да ви занимавам с това което искам да кажа но в крайна сметка 

ще ви кажа ДГ е общинска.Единия вариант е ако се съкратят групите и 

останат две абсолютно нищо не се печели в противен случай може да 

кажем се икономисва заплатата на един учител защото един учител трябва 

да бъде съкратен и една лелка също от там на там негативите са повече 

защото : Гласувайки защитена ДГ от държавен бюджет постъпват едни 

20 000 лв.които се използват точно за тази трета група,които в противен 

случай няма да дойдат а ако дойде една финансова проверка следва да 

върнат включително и за предната година 20 000лв. които не са 

оползотворени прави се нарушение за наредбата за финансиране на 

предучилищното образувание и съгласно която се финансират групите от 

22 деца в случай ние ще имаме група от 28 деца,не можем да си изпълним 

задължително образователния процес тук също съм сигурна,че г-жа 

Иванова има тези притеснения защото има ситуации които се разиграват с 

децата те трябва да имат определено време когато тези две предучилищни 

групи са слети в една учителка не може да вземе пет астрономични часа с 

двете групи едновременно тоест децата са лишени от качествено 

образувание,през времето докато едната учителка се занимава с едната 

група би трябвало другите деца да се надзирават от някого,те ще бъдат 

изкарани от стаята,поместени някъде другаде разбирате,че аз съм 

притеснена като родител през зимата детето ми да бъде местено от стая в 

стая да го надзирава някое друго лице което може би не е компетентно в 

случая.Говорим вече за сигурност на децата.Втория вариант запазваме 

трите групи и получаваме това финансиране от 20 000лв.Запазваме две 

работни места качеството на образуванието си спазваме,сигурността я 

имаме аз знам,че в ДГ има притеснение,че в зимните месеци децата 

остават малко. 

Р.Христов – Аз искам да попитам има ли родителско участие в 

педагогическия съвет или няма ? 

П.Иванова – Не няма. 
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Р.Скендерова – От всички присъстващи тук родители включително и 

г-жа Галинова нали като представител на институция дойде ли при вас за 

да обсъдите този проблем и да каже г-жо Иванова нещо не сме съгласни с 

това може ли по друг начин да се случат нещата защото моята представа е 

такава това,че Вие заемате поста директор не означава,че трябва да се 

пишат предложенията еднолично тъй като резултат на обсъждане,диалог и 

т.н.Това предложение което Вие направихте тук пред всички нас изказване 

във връзка с групите споделихте ли го с Директорката ? 

П.Иванова – Два пъти говорихме по отношение на това. 

Р.Скендерова – и Вие въпреки това решихте,че варианта на сливане е 

по добър ? 

П.Иванова – Да  

Р.Скендерова – Тук виждам едно разединение след като е имало 

диалог и разговори аз стигам до извода,че решението е еднолично. 

П.Иванова – значи не официално беше проведен разговора аз като 

Директор не съм уведомила родителите за това решение на педагогическия 

съвет.Децата вече са разпределени на групи,образеца не е защитен в 

смисъл такъв не съм подала информацията. 

Р.Скендерова – Значи има време за корекция ? 

П.Иванова – Да има време за корекция и плюс това да кажа истината 

образеца е с три групи в момента децата са разделени в три възрастови 

групи.Защото аз нямам прекратяване на равноправни трудови 

взаимоотношения.  

Р.Скендерова – Защо тогава написа две групи като те са три групи ? 

П.Иванова – Защото за в бъдеще ще бъдат две. 

Р.Скендерова – Ами напиши го за 2020 год. 

Р. Христов предложи дискусията да бъде прекратена. 

Поради не постъпили други предложения, Р. Христов – председател 

на ОбС подложи последното на гласуване. 

„за“ – 8  Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, Я. Стоичков, С. 

Зайкова, Д. Ватахов, К. Палавеев, 

„против” –  1 – Д.Ватахов 

„въздържал се” – 0  

Г.Доросиев и Б.Чилов отсъстват от залата. 

 

 По т.3 от дневния ред - Разглеждане на Докладна записка, : 

Относно отчета на бюджета за 2017год. на община Копривщица. 
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Р.Христов – Искам да помоля г-жа Скендерова да представи 

становището на комисията и да даде думите за дискусии,ще ме извините 

колеги ще Ви оставя за 10 минути.     

 Р. Скендерова представи становището на комисията. 

 

Поради не постъпили други предложения, Р. Скендерова –съветник 

подложи докладната на Кмета на гласуване. 

 „за“ – 10 - Л. Цеков, Р. Скендерова, Я. Банчев, Я. Стоичков, Г. 

Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, С. Зайкова, Д. Ватахов, К. Палавеев 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 0 

Р.Христов отсъства от залата 

Прие се решение 275 

На основание чл. 52, ал.1 и чл.21,ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 

и ал.5 от ЗМСМА; чл.140, ал.5 от ЗПФ и чл.46 ал.2 от Наредбата за 

съставяне на бюджетна прогноза  за местни дейности за следващите 

три години,за съставяне и приемане,изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Копривщица.  

 1.  Приема информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 год. 

съгласно приложение 1,както следва: 

По прихода,в т.ч.:                                     -  4 027 436 лв.   

За делегирани от държавата дейности    - 1 666 922 лв. 

За местни дейности                                    - 2 360 514 лв. 

1.2 По разхода,в т.ч.:                                  - 4 027 436 лв. 

За делегирани от държавата дейности     - 1 666 922 лв. 

За до финансиране на делегирани от 

държавата дейности със собствени  

приходи.                                                      -    256 481  лв. 

За местни дейности                                    - 2 104 033  лв. 

 

 

2.  Приема информация за поименния списък за капиталови разходи 

към 31.12.2017 год. съгласно Приложение 2. 

 

3. Приема информация за извънбюджетните сметки и фондове 

към 31.12.2017 год. съгласно приложение 3. 

 

 

                 И следващото решение във връзка с отчета на бюджета като 

допълнително решение за общинския дълг 
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Поради не постъпили други предложения, Р. Скендерова –съветник 

подложи докладната на Кмета на гласуване. 

„за“ – 10 - Л. Цеков, Р. Скендерова, Я. Банчев, Я. Стоичков, Г. 

Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, С. Зайкова, Д. Ватахов, К. Палавеев 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 0 

Р.Христов отсъства от залата 

Прие се решение 276 

          На основание чл.9. ал.3  от Закона за общински дълг. 

          Приема годишния отчет за състоянието на общински дълг на 

община Копривщица към 31.12.2017год. съгласно Приложение едно. 

 

 По точка четири от дневния ред - Разглеждане на Докладна 

записка,от кмета на общината относно подписване на допълнително 

споразумение /Анекс/ сключен договор за ВиК услуги. 

 

          Р.Скендерова представи становището на комисията. 

          Р.Христов се върна в залата. 

        Поради не постъпили други предложения, Р.Скендерова – съветник 

подложи проекта за решение, предложен в докладната от Кмета на 

гласуване. 

„за“ – 11 - Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, Я. Стоичков, Г. 

Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, С. Зайкова, Д. Ватахов, К. Палавеев, Я. 

Банчев, 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 0  

 

 

 

 

Прие се решение 277 

  На основание чл.21. ал.1 т.23 от  ЗМСМА ОбС  РЕШИ: 

 

1. Съгласува текста на допълнително споразумение /Анекс/ към 

сключен договор №92-00-1 от 16.03.2016 година за 

стопанисване,поддържане и експлоатация на ВиК системи и 

съоръжения и предоставяне на ВиК услуги и Приложения към 

него. 



 13 

2. Упълномощава кмета на община Копривщица, в качеството си 

на представител на общината в Асоциацията по ВиК на 

обособената територия,обслужвана от  „ВиК” ЕООД-гр.София да 

представи позицията на общината на заседание на общото 

събрание Асоциацията по ВиК и гласува решение за приемане 

текста и сключване на допълнително споразумение /Анекса/ към 

сключен Договор №92-00-1 от 16.03.2016 година за 

стопанисване,поддържане и експлоатация на ВиК системи и 

съоръжения и предоставяне на ВиК услуги със съществуващия 

ВиК оператор – „ВиК” ЕООД – гр.София. 

3. Упълномощава кмета на община Копривщица, в качеството му 

на представител на общината в Асоциацията  по ВиК но 

обособената територия,обслужвана от „ВиК” ЕООД – гр. 

София,да гласува решение за упълномощаване Председателя на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия,обслужвана от 

„ВиК” ЕООД – гр.София да подпише Допълнително 

споразумение /Анекс/ към сключен Договор №92-00-1 от 

16.03.2016 година за стопанисване,подържане и експлоатация на 

ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги и 

Приложенията към него със съществуващия ВиК оператор – 

„ВиК” ЕООД – гр.София след провеждане на процедурите по 

реда на Закона за водите ,Закон за регулиране   на 

водоснабдителните и канализационни услуги и Правилника за 

организация и дейността на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация.   

 

 

 

 По точка пет от дневния ред - Разглеждане на информация 

относно снабдяването на жителите на общината с дърва за огрев за 

отоплителния сезон. 

 Р.Христов – Имаме една предоставена информация към определен 

момент искам да дам думата на Директора на горското да каже актуална 

ситуацията към момента след това колеги ще Ви дам думата на вас. 

         М.Златарев – Към момента са извозени 4860 кубика.От 8800 

гласувани 1680 са местно население от корен остават 7120 които трябва да 

се добият от ОП има на склад поне 300 кубика.Доставките свързани с 

транспорта не са пряко подчинени на мен. 

         Б.Чилов – Не е ли във вашите правомощия да им кажете днеска 
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товариш от тук дърва но тази фактура и тази фактура стара и нова ? 

         М.Златарев – Не.Аз не знаех,че има не извозени фактури от 

март,април и май месец казвам Ви го откровено. 

          Р.Христов – За да може да се подобри контрола на извозването много 

е вероятно понеже лично аз до колкото си спомням нещата бяха разделени 

на две :Функцията на ОП да придобие и да ги изкара на временен склад да 

направи с предприятието а с чрез зам.кмета и кмета да се координира 

извозването.Това беше поето като ангажимент.Може ли за лицата 

упражняващи въпросната функция за следващия сезон за да се избегнат 

тези направления може би трябва да се направят едни общи правила под 

които превозвачите да се съгласят и нали,че фактурите се извозват по 

хронология и ако има изрично желание фактурата по късно да бъдат 

доставени на гърба на фактурата човека може съвсем спокойно да го 

напише да се подпише и да каже искам на примерно моите дърва да бъдат 

доставени в Август или Септември това вече е въпрос на организация. 

Разделяме отговорността на две вашата и апела към Вас е действително 

поетите ангажименти и дървата които трябва да се добият те да бъдат 

добити а по отношение вече на извоза ще се до усъвършенстват нещата.  

                Н.Карагьозов – Секретар на община Копривщица,да дадем още един  

вариант за гражданите на града превозване на дървата до адрес от ОП. 

                Р.Христов – От това което Вие казахте съм съгласен в документите 

които ще се приемат в цените за дървата следващата година трябва да има 

три позиции : Цена за жители на Копривщица от временен склад; Цена за 

централен склад  и цена от предприятието доставена на дома им. 

Гражданите ако някой ни обвини,че искаме да създадем монопол и 

предприятието да монополизира цялата дейност ще имат правото да 

изберат. 

              М.Златарев – не знам дали няма да нарушим някои права там не съм 

сигурен към тях защото те са частен бизнес.Да ви кажа миналата година ги 

събрах точно по този повод да ги назнача на граждански договор съвсем 

нормално даже ще бъдат и осигурявани на база на това.Те отказаха. 

       Р.Христов – Доста обстойно разискахме този въпрос предлагам да 

прекратим дискусията.  

 

      Поради не постъпили други предложения, Р. Христов – председател на 

ОбС подложи последното на гласуване. 

За разглеждане на материала на настоящето заседание: 

„за“ – 0 

 „за“ – 11- Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, Я. Банчев, Я. 

Стоичков, Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, С. Зайкова, Д. Ватахов, К. 
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Палавеев 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 0 

Прие се решение 278 

На основание чл.21. ал.1 т.23 от  ЗМСМА 

1. Приема предоставената информация от кмета и ОП за 

снабдяването с дърва на жителите на гр.Копривщица. 

2. Възлага на кмета на общината да упражни нужния контрол 

относно добиването на необходимите дърва за огрев за 

задоволяване нуждите на жителите на община 

Копривщица.Добива да бъде извършен до 10.11.2018год. 

3. Възлага на кмета на общината да внесе текуща информация 

относно т.2 на следващото заседание на ОбС в месец 

октомври. 

4. Възлага на кмета на общината да създаде работна група от 

всички заинтересовани лица в община Копривщица с цел 

подобряване снабдяване на жителите на общината с дърва за 

огрев както и обсъждане на годишен план за дърводобив за 

следващата година.Като определя за свои представители във 

въпросната работна група Господата Димитър Ватахов и Яко 

Банчев. 

По точка шест от дневния ред - Разглеждане на информация и 

вземане на решение за готовността на СУ„Любен Каравелов”във 

връзка с готовността му за учебната година. 

 

Г. Доросиев представи становището на комисията и разясни 

готовността на СУ „Л.Каравелов”. 

Я.Стоичков си тръгна. 

 

 

        Поради не постъпили други предложения, Р. Христов – председател 

на ОбС подложи последното на гласуване. 

 „за“ – 10 - Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, Я. Банчев,Г. 

Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, С. Зайкова, Д. Ватахов, К. Палавеев 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 0 

Прие се решение 279 
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          На основание чл.21. ал.1 т.23 от  ЗМСМА  

1. Приема предоставената информацията от директора на 

СУ„Любен Каравелов” за готовността на училището за новата 

учебна година,като изказва удовлетворение от представената ни 

информация. 

 

По точка седем от дневния ред - Разглеждане на заявление от 

инж.Косев за свлачища опасност на територията на община 

Копривщица. 

           Р.Скендерова представи становището на комисията. 

          Ч.Косев – Аз съм удовлетворен от вашето решение и имам още един 

въпрос за решение на ОбС да се изгради язовир „Шириней”. 

           Р.Скендерова  - За образуване на язовир не виждам причини за 

съществуването му и поради това аз не знам дали ще гласувам ако се 

наложи до края на мандата за такова нещо както и не съм гласувала с 

годините назад. 

           Р.Христов– Мисля,че стана ясно имате думата за 

предложение,предложението на комисията е : Възлага на кмета на 

общината да организира обследване и да информира ОбС за риска от 

съществуваща опасност от свлачища и да предложи мерки за 

отстраняването ако има такива. 

          К.Палавеев – и една втора точка,възлага на кмета да се оцени 

необходимостта от хидроложко проучване във връзка при изработване 

проекта за водохващане на „Шириней”. 

          Р.Скендерова -  Може ли да бъдат две решения ? Аз за първата точка 

съм съгласна но за втората не съм. 

          Р.Христов –При това положение трябва да се разделят на две 

решения. 

           Р.Христов - Уважаеми колеги който е съгласен с предложението на 

комисията която е разгледала заявлението на г-н Ч.Косев да се вземе 

следното решение : Възлага на кмета на общината да организира 

обследване и да информира ОбС за риска от съществуваща опасност от 

свлачища и да предложи мерки за отстраняването ако има такива. 

          

Поради не постъпили други предложения, Р. Христов – председател 

на ОбС подложи предложението дадено с докладната на Кмета на  

гласуване. 

„за“ – 9- Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, Г. Доросиев, Б. Чилов, 

П. Вълов, С. Зайкова, Д. Ватахов, К. Палавеев 

„против“ – 0 
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„въздържал се“ – 1 – Я. Банчев 

Прие се решение 280 

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, ОбС реши:  

1. Възлага на кмета на общината да организира обследване и да 

информира ОбС за риска от съществуваща опасност от 

свлачища и да предложи мерки за отстраняването ако има 

такива. 

Р.Христов -  и по второто решение на същото основание. 

 

Поради не постъпили други предложения, Р. Христов – председател 

на ОбС подложи последното на гласуване. 

„за“ – 6 - Л. Цеков, Г. Доросиев, Б. Чилов, С. Зайкова, Д. Ватахов, К. 

Палавеев 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 4 -  Р. Христов, Р. Скендерова, Я. Банчев, П. Вълов. 

Прие се решение 281 

  На основание чл. 21, ал.1т.23 от ЗМСМА ОбС Реши:    

  Възлага на кмета на общината да се оцени необходимостта от 

хидроложко проучване във връзка при изработване проекта за 

водохващане шириней.  

  

По точка разни – Относно упълномощаване на кмета на община 

Копривщица да представлява община Копривщица пред УМБАЛ 

„Света Анна” – София. 

Р.Христов – Представи докладната от кмета. 

 

 

Поради не постъпили други предложения, Р. Христов – председател 

на ОбС подложи последното на гласуване. 

„за“ – 10 - Р. Христов, Л. Цеков, Г. Доросиев, Б. Чилов, С. Зайкова, 

Д. Ватахов, К. Палавеев,Р. Скендерова, Я. Банчев, П. Вълов. 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 0 

Прие се решение 282 
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         На основание чл.21. ал.1 т.9 и т.23 от  ЗМСМА и чл.226 от        

Търговския закон ОбС Реши: 

1. Упълномощава Генчо Дойчев Герданов – Кмет на община 

Копривщица да участва и представлява Общината в Общото 

събрание на акционерите на „СВЕТА АННА” – СОФИЯ АД. 

2. Във връзка с предложения дневен ред в поканата до общото 

събрание на акционерите,публикувана в Търговския регистър 

,да гласува както прецени ,че е най-добре и правилно за 

интересите на акционера – община Копривщица. 

3. При необходимост и при наличие на кворум,да прави 

предложения за допълване на дневния ред,както и ако 

прецени,че е в интерес на Общината,да прави нови 

предложения или такива за промяна на предварително 

обявените проекти за решение.  

 

По точка - Питания и отговор на питания 

Р. Христов – на последната сесия бяха поставени три въпроса. 

 

 Я.Банчев – съветник:  

1. Извършен ли е ремонта по закърпването на дупките на 

ул.”Л.Каравелов” и ул.”Тороманова” и ако е извършен да бъде 

предоставен протокола от приемането на ремонтните работи на ОбС ? 

     

  Р.Скендерова – съветник: 

1. До къде стигнаха ремонтните дейности на детската градина ? 

 

    П.Вълов – съветник : 

1. Защо не се изпълнява и не се контролира заповедта на кмета за 

престилките на конете ? 

 

 

Р.Христов - От всичките въпроси е отговорено чрез директора на ОП 

по въпроса на г-н Вълов. 

Отговор – Основно замърсяването на уличното платно става от 

коне,които са вързани за МПС и свободно водени коне,на същите не могат 
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до бъдат поставени престилки.Вързаните за МПС са участници в 

движението и попадат в обхвата на Закона за движение по 

пътищата.Поставянето на престилки на конете,които са впрегнати в каруце 

се контролира.Каруцарите многократно са предупреждавани. 

 

 

По точка – Питания. 

 

Р.Скендерова – съветник:  

1. Всички хора живущи на територията на община Копривщица имат ли 

регистрация по закона за гражданската регистрация ? 

2. Спазва ли се изпълнението на закона гражданската регистрация ? 

   

Я.Банчев  – съветник : 

    1. Извършен ли е ремонта по закърпването на дупките на 

ул.”Л.Каравелов” и ул.”Тороманова” и ако е извършен да бъде 

предоставен протокола от приемането на ремонтните работи на ОбС ? 

 Каква е причината за да не се отговори на питането от предишната 

сесия до сега и нужно ли е да изчакваме време за да мине време ? 

 

Л.Цеков  – съветник : 

 

1. Моля да ми бъде отговорено писмено до къде е стигнал случая с 

обезщетението на сем.Келчеви ? 

 

Д.Ватахов  – съветник : 

 

1.   Дали има образувана преписка по защитаване на общинската 

собственост ? 

2.   Бяхме взели решение за възлагане на директора на ОП да изчистят 

нещата с пасищата и с областта дали се действа по това нещо 

защото знаете всички,че договорите се прекратяват тази година тя е 

последна и от нова година ще започне раздаването,дали са готови 

горските с това нещо ? 
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Поради изчерпване на дневния ред г–н Р. Христов закри заседанието 

в 18:20 часа. 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:………………… Председател на ОбС:…………… 

 /Ц.Галинова/      /Р. Христов/ 

 


