
 1 

ПРОТОКОЛ 

№12 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                          Община Копривщица 

ДАТА:                                      28.05.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           14:00 h –15:30 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 28.05.2020 г. от 14:00 часа  в заседателната зала на ОбС се 

проведе заседание на Общински съвет гр. Копривщица. 

На заседанието присъстваха всички общински съветници и кмета на 

община Копривщица. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС,изчитам предложението за дневен 

ред, което имате всички, има допълнителен материал, искане което ще 

обсъдим, ще подложим на гласуване за вкарване допълнително в дневния ред 

и от там на там ще видим по какъв дневен ред в крайна сметка ще проведем 

заседанието.  

1. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица 

във връзка с Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г.  

2. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица 

във връзка с продажба на застроен поземлен имот на собственик на 

законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна 

пазарна оценка. 

3. Разни 

4. Отговори  на питания 

5. Питания 

Б.Подгорски – председател на ОбС, предложения по така изчетения 

дневен ред и вносителите по допълнителния материал за искането, което 

вчера входирахте. 

С.Павлов – съветник, предложение за промяна сме вкарали, 

предполагам, че всички колеги сте го видяли, предлагам да го включим в 

гласуване и вече всеки един мотив по точките и всяко едно предложение за 

решение ще го кажем във всяка точка в обсъждането, ако се допусне до 

разглеждане в дневния ред. 

Б.Подгорски – председател на ОбС,изчети предложението. 

С.Павлов – съветник, изчете така направеното искане и предложение 

за включване в дневния ред. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, подложи на гласуване 

предложеното от С.Павлов искане да влезе в дневния ред като т.1  и т.2. 



 2 

„За”- 9 - Б.Подгорски, Б.Чилов, С.Павлов,  Л.Цеков, М.Тороманова, 

Р.Галинова, Д.Ватахов, С.Шипочинов, М.Иванов. 

         „против” – 0.  

     „въздържал се” – 2 - Н.Кривиралчев, Я.Стоичков. 

 

     Б.Подгорски – председател на ОбС, изчете дневния ред с направените 

промени и допълнения към него, като: 

 

1. На основание чл.15 ал.2 от ПОДОСК и във връзка с чл.24 ал.1 т.4 от 

същия правилник за предсрочно прекратяване правомощията на председателя 

на общински съвет в частност г-н Борис Василев Подгорски.  

2. На основание чл.21 от ЗМСМА, избор на нов председател на общински 

съвет – Копривщица.  

3. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г.  

4. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно 

построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна 

оценка. 

5. Разни 

6. Отговори  на питания 

7. Питания 

 

Б.Подгорски – председател на ОбС, подложи на гласуване дневния ред с 
направените промени и допълнения. 

„За”- 11 - Б.Подгорски, Б. Чилов, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, С.Павлов,  
Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 0. 
„въздържал се” – 0 

 
Б.Подгорски – председател на ОбС, по т.1 от във връзка с изчетеното 

искане и на основание чл.16 от ПОДОСК трябва да се избере 

председателстващ заседанието, който да си избере комисия и да се проведе 
тайно гласуване както по първа, така и по т.2. предложения за 

председателстващ заседанието.  

 
Мария Тороманова – Любомир Цеков. 
 

Б.Подгорски – председател на ОбС, подложи на гласуване Л.Цеков да е 
председателстващ заседанието по т.1 и т.2. 

 
„За”- 9 - Б. Чилов, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, С.Павлов,  М.Тороманова, 

Р.Галинова, Д.Ватахов, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 0. 
„въздържал се” – 2 - Б.Подгорски, Л.Цеков. 

Приема се  
Прие се решение №88 
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На основание чл.16 от Правилника за организацията и дейността 

на общински съвет – Копривщица и във връзка с чл.24 ал.4 от ЗМСМА 
Избира Любомир Тодоров Цеков за председателстващ по точка 1 и 

точка 2 от дневния ред. 
 

Б.Подгорски – председател на ОбС, г-н Цеков имате думата. 

 
 По първа точка от дневния ред –  На основание чл.15 ал.2 от 

ПОДОСК и във връзка с чл.24 ал.1 т.4 от същия правилник за 
предсрочно прекратяване правомощията на председателя на 
общински съвет в частност г-н Борис Василев Подгорски.  

 
Л.Цеков – ВрИД, даде думата на С.Павлов. 

С.Павлов – съветник, Уважаеми общински съветници,от 14-и ноември 2019 
г., когато се заклехме като общински съветници, изминаха повече от 6 месеца. 

В началото на мандата ни ние изработихме правилник за организацията и 
дейността на общинския съвет, който приехме и едновременно с това 

обещахме да спазваме. За наше съжаление, настоящият председател го 
нарушава системно, като същевременно с него нарушава и ЗМСМА.  

Извадил съм някой от нарушенията, които предполагам, че всички вие сте 
видяли. Ще Ви кажа една част от тях, Вие ще прецените вече какъв да бъде 

вашия вот по точката. 
Б.Подгорски - председател на ОбС, аз мога ли да помоля, тъй като се 

отнася за моята дейност, да бъдат изчетени всичките, не само част от тях ? 

С.Павлов – съветник, ами част от които аз ще преценя, това си е мое 

лично предложение, мое лично изказване. 
Б.Подгорски - председател на ОбС, добре, значи не уважавате,  аз просто  

молбата ми беше да се изчетат всичките. 
С.Павлов – съветник, ако може да не ме прекъсвате, ето го председателя 

поискайте си думата. 
Л.Цеков – ВрИД, г-н Подгорски , дайте да ги изслушаме. 

С.Павлов – съветник, 
 Първото нарушение от г-н Подгорски беше направено още при 

свикването на първата сесия от него. Тогава той изпрати покана 
подписана от друг човек със запетайка пред подписа. В последствие се 

установи, че поканата е подписана от техническия секретар на ОбС, 
когото той е упълномощил устно. Подписването на официални 
документи със запетая е стара практика, която не кореспондира с 

нашата законодателна уредба и сега в днешно време прави 
документите подписани по този начин невалидни, а освен това г-н 

Подгорски няма право да упълномощава никой за правата му на 
председател на ОбС. Доказателство за това нарушение може да се види 

на сайта на община Копривщица. 
 Следващо голямо нарушение направено от г-н Подгорски е на сесията 

на 23.12.2019, когато председателят допусна след гласуване и 

неприемане на решение да се обсъжда точка от дневния ред отново и 
да се гласува пак на същата сесия в същата точка. Доказателство за 

това решение е протокола от сесията, който е публикуван на сайта на 
община Копривщица. 

 Следващото голямо нарушение направено от председателят е на 

сесията на 23.12.2019 г. Тогава г-н Подгорски реши, че няма нужда да 
спазва точно тридневния срок за да разпрати поканата за сесията на 
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общинските съветници. Доказателство за това нарушение са 

изпратените покани по e-mail до общинските съветници. 
 Нарушение е направено и на сесията на 30.01.2020г., когато 

председателят е допуснал в дневния ред да влезе докладна, която не е 
от кмета на общината или общински съветник и не е гледане на 
комисия, а именно докладна записка от Директора на дирекция „ФСД” 

при община Копривщица във връзка с преразглеждане на решение 
№33/16.12.2019г. и решение №48/23.12.2019г. Доказателство за това 

е предложения дневен ред от председателя, който е качен на сайта на 
община Копривщица. 

 Нарушение бе направено и когато председателят насрочи сесия на 17 

март и след това си преписа права, с които реши да отмени сесията ден 
преди датата, за която беше обявена. Доказателство за това нарушение 

е съобщението от 16.03.2020г., което е качено на сайта на община 
Копривщица. 

 На самата сесия на 17 март председателят направи поредното 
нарушение на правилника, а именно на чл.70 ал.3, от ПОДОСК, която 

гласи „При постъпило предложение за закрито заседание, 
председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След 

като изслуша мотивите на вносителя на предложението, ОбС го 
обсъжда и взема решение. Съобразно резултата от гласуването, 

заседанието продължава като закрито или открито.“ На сесията 
председателя не направи това и остави присъстващия гражданин в 

залата по време на обсъждането, на това дали заседанието да бъде 

открито или закрито да присъства. Доказателство за това решение е 
протокола от сесията, който е публикуван в сайта на община 
Копривщица.  

 Нарушение бе направено и когато председателят  насрочи 
неприсъствена сесия на 24.04.2020 г. , като реши, че в извънредно 

положение може да нарушава правилника и да избира нов начин на 
гласуване, който не е вписан в правилника . Доказателство за това 
нарушение е решение №76/2020 г. на ОбС , което е публикувано на 

сайта на община Копривщица 
 В този правилник е включено задължение сесиите на общински съвет 

Копривщица да се излъчват онлайн и да се записват. Не знам дали е 
умишлено, но повече от 5  месеца в тази посока не се  работи. Това е 
направено чак днес, както виждате.  

В допълнение към описаното и казано до тук искам да кажа, че 

председателят нарушава правилника на по – голямата част от сесиите, като 
не спазва Чл. 74., Чл. 81 и Чл. 83 от правилника за организацията и дейността 
на общински съвет-Копривщица както и други. На практика г-н Подгорски 

според нас е излязъл от ролята си на пръв сред равни, пренебрегвайки 
колективното начало за сметка на собствената си индивидуалност.  
Колеги, нали за това сме тук - да спрем нарушенията. Ако останем безучастни, 

ние ставаме част от тези нарушения. Предвид гореизложеното, заради 
системни нарушения на закона за местната власт и местното самоуправление 

и правилника за организацията и дейността на общински съвет – Копривщица 
от председателя на общинския съвет г-н Борис Подгорски, което представлява 
трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията като 

председател на общинския съвет от настоящия председател, това е нашето 
изказване по това, което сме вкарали по първа точка от дневния ред. Имаме 

едно предложение, всички взети решения по т.1 и т.2 да се допуснат за 
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предварително изпълнение на основание чл.60 ал.1 от АПК като мотивите ни 

затова са, че тези решения могат да бъдат осуетени или да бъде сериозно 
затруднено изпълнението им в периода от 14 дни. Във връзка с чл.11 от 

ПОДОСК комисията която е избрана на 14.11.2019г. да бъде и тайната 
комисия, която ще извърши гласуването днес. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, не разбрах за последното, би ли го 

прочел за предварителното изпълнение на АПК основанията за този довод. 
 С.Павлов – съветник, предлагам взетите решения по точките за 

прекратяването правомощията на г-н Борис Василев като председател на ОбС 
– Копривщица и точката за избор на нов председател на ОбС – Копривщица 

да се допуснат за предварително изпълнение на основание чл.60 ал.1 от АПК, 
като мотивите за това са понеже чл.60 ал.2 от АПК гласи,че трябва да има 
мотиви, мотивите за това са, че решенията  ако не се вземат с предварително 

изпълнение могат да  бъдат осуетени или да бъде сериозно затруднено 
изпълнението им. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, в мотивите не намирам смислови 
основания по въпроса, но това е личното ми мнение, просто исках да потвърдя 

дали това, което съм чул е това, което разбрах не намирам мотивите за 

основателни, това е моето мнение.  

 Я.Стоичков – съветник, имам въпрос към техническия сътрудник на ОбС, 

колко след толкова направени нарушения, които чухме, колко решения са 

върнати от областта като законно несъобразни ? 
 Ц.Галинова – технически секретар на ОбС, нито едно. 

 Я.Стоичков – съветник, мерси, значи те не са забелязали всичките тези 
нарушения. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС, аз имам и друг въпрос, той може би 

е реторичен към всичките колеги , наистина с най-голямо уважение към 

всички и с Мими вчера сме говорили, с нея най-много съм комуникирал, като 

винаги съм го казвал човека с най-много опит, коригирала ме е, обсъждали 

сме и т.н. Реторичния ми въпрос, ако искате не го смятайте като реторичен, 

добре не оспорвам тези изброените нарушения,  не ги обсъждам в момента, 

нали сме колективен орган, някой дори да не е имал възможност да дойде да 

ме коригира или да каже грешка е, начина с вкарване на писмено за 

нарушение за жалене за нещо си, нали го имаме по принцип като възможност 
да не излезе в един момент, че има някаква репресия към всички и че никой 
не е имал възможност предварително да отбележи тези забележки, нали все 
пак аз тук някак си го виждам не ме притеснява ситуацията, не ме разбирайте 

погрешно, някак си като колективен орган все си мислех, ако има, че тези 

нарушения са колективни, вие ако имате нещо, с което не се съобразите ще го 

коментирате и няма да го допуснете да се случва, дали в провеждане на сесия, 

дали най големите коментари които бяха за тази не присъствената сесия. 
 С.Павлов – съветник, извинявам се, че прекъсвам. 

Д.Ватахов – съветник, това е дебат, няма смисъл да го провеждате. Да си 

минем към това, после си обсъждайте и си доизяснете. Аз не виждам смисъл 
към сегашния, ако има нещо питайте вносителя, ако не, ние няма как да ти 

отговорим на тези неща. Ако е имало проблем ние сме го казали на момента, 
няма защо да става въпрос за сесията. За това предлагам да се прекрати 

обсъждането. 
Л.Цеков – ВрИД, колеги, прекратявам разискванията по така 

направеното предложение – искане и  Ви приканвам да гласуваме съгласие 
или не съгласие за прекратяване правомощията на г-н Подгорски, 

преминаваме към гласуване. То е тайно и комисията за провеждане на тайно 
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гласуване, която е избрана в началото на мандата да си влезе в роля и да 

направи бюлетините за съгласие или не съгласие за освобождаването на г-н 
Подгорски. 

М.Тороманова – председател на комисия за провеждане на тайно 
гласуване, комисията предлага бюлетината да изглежда по този начин, има 
две квадратчета срещу едното пише ЗА освобождаването на председателя 

Борис Подгорски предсрочно, на другото пише ПРОТИВ освобождаването на 
председателя Борис Подгорски предсрочно, комисията приготви и провери 11 

плика, които са празни, урната е празна, на всеки ще бъде раздадена по една 
бюлетина, отбелязвате и се пуска в кутията, зачетено е това, което е 
отбелязано квадратче отпред с Х или V, когато две квадратчета са отбелязани  

е невалидна, или когато нищо не е отбелязано отново е невалидна.  
Комисията раздаде бюлетините и премина към тайно гласуване. 

 М.Тороманова – председател на комисия за провеждане на тайно 
гласуване, В урната са намерени 11 плика с 11 валидни бюлетини, 4 броя са 
„ПРОТИВ” освобождаването на председателя и „ЗА” освобождаването на 

председателя 7 броя. 
 Л.Цеков – ВрИД, колеги, след проведеното гласуване „ЗА” 

освобождаването на г-н Подгорски са 7 бюлетини , и „ПРОТИВ” 

освобождаването 4 бюлетини. С това гласуване г-н Подгорски му се 
прекратяват правомощията като председател на ОбС- Копривщица. 

  
 Прие се Решение №89 
 На основание чл.15 ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет – Копривщица и във връзка с чл.21 ал.1 
т.3 и чл.24 ал.3 т.2 от ЗМСМА. 

След проведен таен избор Общински съвет – град Копривщица, 

прекратява правомощията като председател на общински съвет – 

Копривщица на Борис Василев Подгорски. 

 

По втора точка от дневния ред –  На основание чл.21 от ЗМСМА, 

избор на нов председател на общински съвет – Копривщица. 
 

Л.Цеков – ВрИД, престъпваме към разискване за предложение за нов 
председател на ОбС – Копривщица. 

М.Тороманова – Любомир Цеков 
Я.Стоичков – Борис Подгорски 
Л.Цеков – ВрИД, колеги, ако няма други кандидатури приканвам комисия 

за провеждане на тайно гласуване, по избор на нов председател да влезе в 

своите функции, да състави бюлетини и да пристъпим към гласуване. 
М.Тороманова – председател на комисия за провеждане на тайно 

гласуване, бюлетината колеги изглежда по този начин, отново квадратчета 

отпред срещу едното по реда на постъпването е Любомир Тодоров Цеков, след 

това е Борис Василев Подгорски, за кой кандидат съответно се отбелязва, 
отново празна бюлетина е невалидна, и двете имена е невалидна. 

М.Тороманова – председател на комисия за провеждане на тайно 

гласуване, В урната са намерени 11 плика с 11 валидни бюлетини,  „ЗА” г-н 
Подгорски 4 броя, „ЗА” г-н Цеков 7 броя.  

Имаме избран председател на ОбС – Копривщица - г-н Любомир Цеков. 

Л.Цеков – председател на ОбС, колеги, благодаря за доверието, във 

връзка с чл.21от ЗМСМА е избран нов председател – Любомир Цеков. 
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Прие се Решение №90 

На основание чл.21 ал.1 т.3 от ЗМСМА 
След проведен таен избор Общински съвет – град Копривщица, 

избира г-н Любомир Тодоров Цеков за негов председател. 
 

Л.Цеков – председател на ОбС, във връзка с чл.60 ал.1 от АПК, допуска 

веднага изпълнение на решенията №89/28.05.2020г. и решение 
№90/28.05.2020г., който е съгласен моля да гласува. 

 

„За”- 7 - С.Павлов, Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, 

С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 4 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов. 

„въздържал се” – 0  

 Приема се  

 Прие се Решение №91 
 На основание чл.60 ал.1 и ал.3 от АПК 
 Допуска за предварително изпълнение взетите решения 

№89/28.05.2020г. и №90/28.05.2020г.  
 

 По трета точка от дневния ред - Разглеждане на докладна 

записка от кмета на община Копривщица във връзка с Годишен 

план за развитие на социалните услуги за 2021 г. 

Л.Цеков– председател на ОбС, даде думата на С.Павлов, председател на 

КОКСПЗТСВ. 
С.Павлов - председател на КОКСПЗТСВ, представи становището на 

комисията. 
 

Л.Цеков – председател на ОбС, постави на гласуване докладната на кмета. 
 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, С.Павлов, 

Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0  

 Приема се  

 Прие се Решение №92 
 На основание чл.21 ал.1  т.12  от ЗМСМА 

 Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община 
Копривщица за 2021 година. 

  

 По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане на докладна 
записка от кмета на община Копривщица във връзка с продажба на 

застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в 
имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. 

    Л.Цеков– председател на ОбС, даде думата на С.Павлов председател на 

КОКСПЗТСВ. 
    С.Павлов - председател на КОКСПЗТСВ, представи становището на 

комисията. 
 М.Иванов – съветник, тези места се плащат за втори път и е страшно 

много тази цена. 

 Б.Чилов – съветник, за съжаление това е реалната стойност на обекта. 
 М.Иванов – съветник, реално, но то е платено един път. 
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 Б.Чилов – съветник, платена е, но едно време. Сега всеки плаща, такъв е 

закона, може да иска да се вземе без пари, но не става. 
 Я.Стоичков – съветник, аз мисля, че Марин е в конфликт на интереси с 

цените на тези имоти. 
 М.Иванов – съветник, не, не моля ти се, аз съм си го платил моето. 

Я.Стоичков – съветник, ама едно време не сега. 
 М.Иванов – за втори път го плащам, платил съм го още един път , един 

път дадох 4,000 лв. и после дадох 400,000 лв. платил съм си го , недей 

конфликт на интереси. 
С.Павлов – съветник, плюс това е пазарната оценка на конкретен имот, 

ние приемаме нея, другия имот може да е с друга пазарна оценка.  

Я.Стоичков – съветник, това е по желание на собственика на имота, 

никой не го задължава да плаща тези пари. 
М.Тороманова – съветник, г-н Иванов не може да е в конфликт, защото 

ние не гледаме негов имот, нали всеки един имот се гледа поотделно, това че 

на този имот е тази оценка, не значи, че на следващия ще е същата. Просто 

говорехме, че е принципно, когато става въпрос за наши съграждани да си 

купят жилищна площ, не говорим за някой, който е тръгнал да си купува вили 

в Копривщица. 

 Л.Цеков – председател на ОбС, този имот може действително да не се 
плати, но земята си остава общинска и един ден при евентуална продажба на 

този имот не може да бъде продаден, може да бъде продадена само сградата. 
Аз смятам, че на този имот оценката е реална, не се задължава собственика 

да го закупи, ние гласуваме оценката. 
 

Л.Цеков – председател на ОбС, постави на гласуване докладната на 
кмета. 

„За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, С.Павлов, 

Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, С.Шипочинов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 1 - М.Иванов. 

 Приема се  
 Прие се Решение №93 

 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.35 ал.3 от ЗОС във 
връзка с чл.47 ал.3 от НРПУРОИ 

1. Определя пазарна цена за продажбата на застроен урегулиран 

поземлен имот с идентификатор 38558.7.177 по КККР на 

гр.Копривщица, с площ 209 кв.м, квартал 104, парцел XI-1194, с АОС 

№103/09.05.2001г., на Веселка Лазарова Петкова – собственик на 

законно построената сграда в имота, на пазарна цена 20 894 лв. 00ст. 

/Двадесет хиляди осемстотин деветдесет и четири лв. и 00 ст./ без 

ДДС. 

2. Възлага на кмета на община Копривщица да сключи договор за 

продажба.  
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По точка отговор на питания  

Л.Цеков – председател на ОбС, аз съм получил отговор на питане и нямам 
коментар по този отговор, стана ясно за възнагражденията. 

 
По точка питания  

 

С.Шипочинов  - Какво стана с казуса на Г.Келчев ? Както виждам няма 

никакво развитие за момента, нещата се задълбочават, а трябва да се вземе 

някакво решение по този въпрос. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, има си юридическо 

становище, аз вярвам на юристите и така, това е развитието. 

Д.Ватахов  - искам да попитам за асфалта, виждам, че го правят, а тези 

пропадналите части където са към гарата ? 

Б.Дюлгярова - кмет на община Копривщица, в бедствия и аварии сме 

пуснали, но за сега  поне няма. 

М.Тороманова  - днеска имахме докладна с объркани документи, това от 

Дирекция ТСУ, кой служител ги изготвя? Вече два пъти има проблем. Значи 

имам в предвид за Г.Келчев в изготвяне на Програмата за общински имоти , те 

са имали договор, защо не е включен този имот в Програмата, това е пропуск 

от администрацията ? 

Б.Дюлгярова - кмет на община Копривщица, отдаването на тротоарното 

право  не се включва в управлението на общинските имоти. 

М.Тороманова – съветник, мисълта ми е, че в ТСУ, вече две поредни сесии 

от този отдел, ето и сега данъчната оценка беше сгрешена. Обърнете 

внимание на служителя си. 

Р.Йовков – за Г.Келчев просто молбата ми към общинските съветници и 

кметицата да имате в предвид, че това изглежда малко като пукнатина в 

язовирна стена, да ви кажа защо, ако някой тръгне да разваля договор на 

един човек, който 20 години чинно си плаща към общината по договор за наем 

за маси отвънка и днеска някой има против това нещо, утре по същия начин 

ще започнат и други, вие трябва да се занимавате постоянно.Тук когато има 

един издържан юридически договор от години работещ. Това,че някой нещо 

има в против, това е вече казус, който смятам, че общинските съветници, ако 

имат становище от юриста, че той е надлежно сключен и договора му е 

валиден не знам вие защо трябва да отпушвате някакво по така да го наречем 

течение което няма да спре до един човек бъдете убедени.Ще ви затрупат 

просто вълна от жалби.Така че, ако има някакъв поправен юридически казус и 

договора не му е наред, това е предмет на юристите, а не на вас. Бих ви 

посъветвал, пък колко ще го вземете в предвид вече вие си знаете. 

М.Тороманова – съветник, извинявайте г-н Йовков, само като реплика, 

понеже предния път не бяхте когато го разисквахме точно това казахме, че 

ние нямаме правомощие да разваляме договора или въобще по същество 

договора да го гледаме, това което ние забелязахме, че просто този имот не е 
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в Програмата за управление и е административен пропуск от 

администрацията. 

Р.Йовков – аз ще ви дам един пример, имотите, които се отдават под наем 

за временно ползване с едногодишни договори, както са сергиите, те не 

влизат в Програмата  за управление, защото утре, ако има едно мероприятие и 

общината прецени да даде имоти, които до сега не са се ползвали под наем, 

те не би трябвало да изчакат да влезнат в Програмата за управление и после 

да ги отдадат , и те затова са на такъв юридически режим, че не влизат в 

Програмата за управление , те не са трайно предназначени.Само ви казвам, че 

това е една тема, която е безкрай, ако отпушите един път. 

Р.Йовков – предложения освен питания в дневния ред има ли ?  

Л.Цеков – председател на ОбС, предложения в дневния ред няма, но вие 

като гражданин може да дадете едно предложение. 

Р.Йовков – едно предложение бих дал на ОбС да даде правомощия на 

кметицата, да се актуализира транспортната схема в частност местата за 

паркиране по малките улици, защото това е един тежък проблем от години, 

който все повече се разраства. Като се започне от къщите за гости като 

дойдат гости и спират колите си кой където намери за добре и се стигне до 

коли, които съседите пък спират пред съседите кой където си намери за добре 

и докато това нещо не се урегулира в една обща транспортна схема, която да 

бъде разчертана и надписана кой къде ще спира, този цирк ще си играе с 

години и ще се влошават само между съседските отношения, а това вече то е в 

ход това нещо и е хубаво с това нещо да се направи една работна група, 

която работна група няма да го изработи да знаете от сега за 10,20 или 15 

дни. Според мен ще протече няколко месеца, тъй като трябва да се обходят 

улиците, да се огледат в конкретика всеки имот и къща по къщаз за да се 

направи работеща транспортна схема и това нещо ще разреши проблем с 

хвърлянето на дърва, плугове, трактори, камиони и кой каквото се сети по 

улиците, зимата това е не възможно човек да почисти улиците ако има дебел 

сняг да знаете от сега. 

Л.Цеков – председател на ОбС, добре, разбрахме, по принцип си прав. 

Кмета да ни внесе едно предложение и ще възложим такава транспортна 

задача, да се изготви от компетентни лица, защото трябва да се направи 

цялостен проект. 

М.Тороманова – съветник, може ли като допълнение, нека да има 

предвидено, аз поне лично за мен бих си заплатила месечен наем отпред да 

ползваме парко местото примерно пред вкъщи. Да бъде предвидено в 

транспортната схема този вариант. 

Р.Йовков – второто нещо, което би трябвало да упълномощите кметицата е 

това, което от години създава проблем при земеделските производители, така 

наречената карта за земеделските имоти, която карта на земеделските имоти 

аз поне от шест години се занимавам със земеделски имоти, само се говори но 

не се случва за тази работа, също трябва да се определи бюджет и да се 

упълномощи кметицата да възложи на работна група, която да направи тази 
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въпросна карта със следното съдържание - там да има водопоите, прокарите, 

пътищата, граници и въобще това нещо да може да се регламентира и да се 

спрат тези разговори кой от къде ще минава как ще минава и това нещо да 

послужи като една основа за бъдещо развитие на тези имоти, защото тези 

работи се говорят само като дойдат избори и като свършат изборите се 

забравят и след три години пак ще го говорим, а това създава проблеми между 

нас ползвателите, а когато е регулирано с карта, е нанесено точно абсолютно 

всичко, което е необходимо за нормалното ползване на имотите от 

наемателите и тогава тези разговори ще приключат. 

М.Тороманова – съветник, това не е нужно ние да упълномощаваме още 

повече, че сега в момента не съм го проверявала, но по Закон до март месец 

общинските съветници точно това трябва да определят - прокарите по Закон.  

В смисъл това е задължение по Закон, не е нужно даже да упълномощаваме.  

Р.Йовков – имам нещо коренно различно в предвид, това което се прави, то 

се прави в една заповед, която никой не може да ти каже на картата къде се 

намира този прокар, къде е този водопой и това, което вие трябва да 

упълномощите е да има бюджет за изработване на тази карта, защото тази 

карта със сигурност ще се изработи от картограф и тя не е в способностите на 

техническа служба, техническа служба ще дадат необходимите данни на тези, 

които ще направят картата и от там нататък ще трябва да се допълнят тези 

неща съобразно, като се почнат животновъдните обекти пак ви казвам дерета, 

водопой и това не е малка работа.Защо, защото трябва да се съберат хората, 

които ползват имоти да си кажат кой какви претенции има,  да се види кои са 

основателни  , кои не се основателни, да се направи точно едно обсъждане, 

което е предварително, след това картографите ще дадат оферта, която 

оферта вие трябва да одобрите, а не нещо друго. 

М.Тороманова  – съветник, носят се слухове, не знам дали е вярно, че 

някакъв бус пуска кучета бездомни , но е факт, че града ни се напълни с 

бездомни кучета.Ако трябва тези четири лапи пак да се извикат града е пълен 

с много бездомни кучета. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, кучета сега в момента има две 

– три, опитваме се да ги връщаме на собствениците, но наистина не знаем. 

Въпроса е да се съдейства и от ваша страна като ги видят тези бусове кой ги 

вижда как ги вижда, номер да дадат веднага ще се издирят от полиция. 

Р.Йовков – едно последно предложение, във връзка с новосъздалата се 

ситуация на пазарна дървесина, която не е никак приятна, възникна един 

проблем, който е проблем не само за фирмите, които работим в дърводобива, 

той вече ще е проблем и на самата община, проблема се корени в това, че 

фирмите, с които работим става въпрос за фирмите, които изнасят навънка, 

защото те в момента са единствения отдушник нещо да продаваме, говорим за 

едра строителна дървесина, ни изискват сертификат за сертифицирана 

дървесина от собственика на горите. Това е един еф ес ти сертификат, който 

се казва, без този сертификат не ни искат дървесината. Това беше 

необходимо да се направи по Закон до 2018год. така или иначе не се направи 
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в предишния мандат, сега вече ножа опря в кокала и аз примерно в момента 

имам закупена дървесина от общината, която не мога да я продам на фирми, 

тъй като аз имам сертификат, но понеже общината няма сертификат и 

дървесината практически се оказва несертифицирана, тъй като от мен не се 

сертифицира. Молбата ми е в предприятието има взета оферта до колкото 

знам от Златарев за сертифицирането, ако може в месец юни в една 

извънредна сесия да гласувате бюджета, който е по офертата, за да се 

сертифицира дървесината поради това, че за нас от тук нататък не един 

месец, а и седмица са нужни, имаме хиляди кубици, които няма реализация, 

проблема е изключително тежък, някой ако иска може да го разходя по 

рампите да види за какво става на въпрос.Молбата ми към вас е просто в една 

извънредна сесия това нещо да се гласува, тъй като то е ново в бюджета 

иначе ние не можем да работим.  

Л.Цеков – председател на ОбС,да стана ясно въпроса е, че трябва да бъде 

внесено от общински съветник или от администрацията. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, не ще бъде внесено от г-н 

Златарев до мен и аз ще внеса до вас. Не трябва извънредна сесия, тя в юни 

си има и редовна сесия. 

Р.Йовков – ама в юни редовната сесия е накрая, а тези хора за 20 дни, аз 

го познавам, който ме сертифицира те не могат по-малко от 20 дни, защото там 

има обучение, тя не е проста работата.Колкото по-рано се издаде от деня, в 

който ти получиш сертификацията на другия ден билета вече ти е със 

сертификацирана дървесина и това нещо тук в последните две седмици се 

разви и затова молбата ми е да не се чака края, защото края е буквално края 

на юни, а аз разговарях с този, който ме сертифицира те са една фирма тук в 

България еф ес ти и го помолих викам а бе размести ги другите , оправи ни, 

защото положението е изключително тежко няма какво да ви лъжа. 

  Л.Цеков – председател на ОбС, кмета ще ни го внесе, колеги ще чакаме 

внасянето на този материал. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 15:30 

часа. 

 

 
 

 

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

   /Ц.Галинова/                       /Л.Цеков/ 


