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ПРОТОКОЛ 

№26 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:         Община Копривщица  

ДАТА:                                      27.07.2017 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           15:00 h - 17:00 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:      Мария Тороманова 

 

Днес 27.07.2017 г. от 15:00 часа  в заседателната зала на ОбС се 

проведе заседание на Общински съвет гр. Копривщица.  

 На заседанието присъстваха общински съветници и Н. Карагьозов 

– секретар община Копривщица. 

Закъснели: Я.Стоичков и П. Вълов 

Отсъства: С. Зайкова 

 Р. Христов представи проекта за дневен ред, поради не постъпили 

други предложения Р. Христов подложи така предложения дневен ред на 

гласуване. 

„за“ – 8 - Р. Христов; Р. Скендерова; Г. Доросиев; Б. Чилов; Я. Банчев; Л. 

Цеков, Д. Ватахов, К. Палавеев 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 0 

Прие се следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка на КОКСПЗВ, относно 

разглеждане на предложение за определяне СУ „Л.Каравелов” 

като защитено училище  

2. Разглеждане на Докладна записка на КОКСПЗВ, относно 

разглеждане на предложение за определяне  ЦДГ „Евл. Векилова” 

за защитена детска градина 

3. Разглеждане докладна записка от КОКСПЗВ, относно разглеждане 

на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

Копривщица за 2018 г. 

4. Разглеждане докладна записка от КТСУ, относно даване съгласие 

за съвместно възлагане на обществена поръчка на услуга за 

извършване на обществен транспорт. 

5. Разни 

6. Питания и отговор на питания 



 2 

 По първа точка от дневния ред - Разглеждане на Докладна 

записка на КОКСПЗВ, относно разглеждане на предложение за 

определяне СУ „Л.Каравелов” като защитено училище . 

Г. Доросиев представи внесените в администрацията документи и 

становището на комисията. 

К. Палавеев попита как са определени критериите и отговаря ли 

училището на тях, на което получи уверението на Г. Доросиев, че 

СУ”Л.Каравелов” покрива всички изисквания. 

Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи 

предложения проект за решение на гласуване. 

 „за“ – 10 - Р. Христов; Р. Скендерова; Г. Доросиев; Б. Чилов; Я. 

Банчев; Л. Цеков, Д. Ватахов, К. Палавеев, Я. Стоичков, П. Вълов 

 „против“ – 0 

 „въздържал се“ – 0 

 Прие се решение 192 

 Във връзка с чл.2 от Постановление №121/23.06.2017год. на МС и 

на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА; чл.54 ал.1 от ЗПУО, 

общински съвет Копривщица реши: 

 Възлага на Кмета на община Копривщица в срок до 

10.09.2017год. да внесе в МОН, мотивирано предложение 

СУ”Л.Каравелов”, гр. Копривщица да бъде включено в Списъка на 

защитените училища. 

По втора точка от дневния ред - Разглеждане на Докладна 

записка на КОКСПЗВ, относно разглеждане на предложение за 

определяне  ЦДГ „Евл. Векилова” за защитена детска градина 

Г. Доросиев представи внесените в администрацията документи и 

становището на комисията. 

Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи 

предложения проект за решение на гласуване . 

 „за“ – 10 - Р. Христов; Р. Скендерова; Г. Доросиев; Б. Чилов; Я. 

Банчев; Л. Цеков, Д. Ватахов, К. Палавеев, Я. Стоичков, П. Вълов 

 „против“ – 0 

 „въздържал се“ – 0 

 Прие се решение 193 

 Във връзка с чл.2 от Постановление №121/23.06.2017год. на МС и 

на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА; чл.54 ал.1 от ЗПУО, 

общински съвет Копривщица реши: 

 Възлага на Кмета на община Копривщица в срок до 

10.09.2017год. да внесе в МОН, мотивирано предложение ДГ 

„Евлампия Векилова”, гр. Копривщица да бъде включена в Списъка 
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на защитените детски градини. 

 По трета точка от дневния ред - Разглеждане докладна записка 

от КОКСПЗВ, относно разглеждане на Годишен план за развитие на 

социалните услуги в Община Копривщица за 2018 г. 

Г. Доросиев представи внесените в администрацията документи и 

становището на комисията. 

Р. Христов постави уточняващи въпроси, относно броя на децата в 

приемната грижа как се определят, намаляване броя на личните асистенти 

и защо в документа има мероприятия на други общини, на които Н. 

Карагьозов даде разяснения, а именно, че има споразумения и наши 

жители ползват услугите на мероприятията в другите общини, намаляват 

се асистентите, защото намаляват потребителите на услугата, а броя на 

децата е записан на база към моментното фактическо състояние на 

ползвателите на услугата, предлагана от АСП. 

Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи 

предложения проект за решение на гласуване с направеното от него 

допълнение. 

 „за“ – 10 - Р. Христов; Р. Скендерова; Г. Доросиев; Б. Чилов; Я. 

Банчев; Л. Цеков, Д. Ватахов, К. Палавеев, Я. Стоичков, П. Вълов 

 „против“ – 0 

 „въздържал се“ – 0 

 Прие се решение 194 

 На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, Общински съвет 

Копривщица реши: 

 Приема годишен план за развитие на социалните услуги за 

2018год. в община Копривщица /Приложение 1/. 

 По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане докладна 

записка от КТСУ, относно даване съгласие за съвместно възлагане 

на обществена поръчка на услуга за извършване на обществен 

транспорт. 

П. Вълов представи внесените в администрацията документи и 

становището на комисията. 

Постъпиха уточняващи въпроси по разписанията от съветниците на 

които г-н Н. Карагьозов отговори и стана ясно, че обществената поръчка 

няма да има обособени позиции и линията Копривщица - Пловдив ще бъде 

включена. Също стана ясно, че има сериозна опасност да не се получи и, че 

има вече подписано споразумение, което след решението на ОбС ще се 

преподпише. Н. Карагьозов сподели също, че обществена поръчка за 

превоз трябва час по-скоро да се случи, защото общината губи субсидията 
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от държавата, както и става последните две години. 

Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи 

предложения проект за решение на гласуване с направеното от него 

допълнение. 

 Р. Христов – председател на ОбС предложи в проекта за решение 

да си допише в основанието чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, както и да се 

добави т.3 Задължава Кмета на община Копривщица да внесе информация, 

относно параметрите на обществената поръчка, преди нейното обявяване. 

Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи 

предложенията по реда на постъпване на гласуване. 

По предложението на Кмета. 

 „за“ – 0 – 

 „против“ и  „въздържал се“ – 10 - Р. Христов; Р. Скендерова; Г. 

Доросиев; Б. Чилов; Я. Банчев; Л. Цеков, Д. Ватахов, К. Палавеев, Я. 

Стоичков, П. Вълов 

Не се прие. 

По предложението на Кмета с направеното допълнение. 

  „за“ – 10 - Р. Христов; Р. Скендерова; Г. Доросиев; Б. Чилов; Я. 

Банчев; Л. Цеков, Д. Ватахов, К. Палавеев, Я. Стоичков, П. Вълов 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 0 

Прие се решение 195 

На основание чл. 21, ал. 2 и ал.1 т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл. 19, ал. 2 от Закона за 

автомобилните превози, във връзка с чл. 8 от Закона за обществените 

поръчки, Общински съвет-Копривщица  

РЕШИ: 

I. Дава съгласие за съвместно възлагане по реда на Закона за 

обществените поръчки на обществена поръчка за услуга за 

извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени 

маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, 

областната и републиканската транспортни схеми на територията на 

общините  Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и 

Челопеч.  

II. Упълномощава Кмета на община Копривщица да 

предприеме всички правни и фактически действия по сключване на 

Споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка, в което 

се уреждат всички организационни, технически и финансови въпроси, 

свързани с провеждането на процедурата, сключването на договора, 

разпределение на услугата, предмет на поръчката и други.  
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III. Задължава Кмета на община Копривщица да внесе 

информация, относно параметрите на обществената поръчка, преди 

нейното обявяване. 

По точка разни – няма такива. 

 По точка питания и отговор на питания. 

 Я. Банчев, поиска да се внесе информация за постъпилия наем от 

ползването на поделението – Шириней, както и справка и за това кой го 

ползва към момента и какви са разходите на общината за него. 

 Б. Чилов, поиска информация относно внесъл ли е Кметът във 

фирмата изпълнител исканията от общественото обсъждане и фирмата 

работи ли по тях, както и информация до къде се е стигнало със 

съгласуването му. 

Р. Христов във връзка с питането на г-н Б. Чилов, прочете текст от 

становището на МК, който текст при предишни дебати беше пропуснат да 

се коментира и съгласно който става ясно, че преди приемането на ОУП, 

статута на Копривщица трябва да е изяснен и според МК и според 

НИНКН. Н. Карагьозов също отбеляза, че копривщенци не знаят какво се 

готви за града с този „похлупак” ако се приеме. 

 

Поради изчерпване на дневния ред г – н Р. Христов закри 

заседанието в 17:00 часа. 

 

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

 /М. Тороманова/      /Р. Христов/ 


