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ПРОТОКОЛ 

№30 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:            Община Копривщица  

ДАТА:                                     21.12.2017 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           15:00 h - 18:00 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:              Мария Тороманова 

 

Днес 21.12.2017 г. от 15:00 часа  в заседателната зала на ОбС се 

проведе заседание на Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха общински съветници, служители от ОА 

и граждани. 

Р. Христов представи проекта за дневен ред.  

С. Зайкова, предложи в т.Разни да се разгледа нейно устно 

предложение за целево финансиране. 

Р. Христов – председател на ОбС, попита има ли писмено искане от 

нуждаещите се, на което С.Зайкова обясни, че това е нещо, което тя лично 

предлага, а не тяхно желание. 

Б. Чилов – съветник, предложи да си напишат молба по реда на 

правилника за отпускане на помощи за суми до 400.00лв и ако има нужда 

от повече, тогава да се разгледа от ОбС. 

Д. Ватахов – съветник, предложи поради това, че има много жители 

за т.5 от предложения дневен ред, тя да стане т.1. 

Поради непостъпили други предложения Р. Христов – председател 

на ОбС, постави предложението на гласуване. 

За точка пет да стане точка едно. 

„за” – 11- Я. Банчев, П. Вълов, К. Палавеев, Р. Христов, Л. 

Цеков, Р. Скендерова, Я. Стоичков, Б. Чилов, Г. Доросиев, С. Зайкова, 

Д. Ватахов 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0 

Предложението се прие. 

Поради непостъпили други предложения Р. Христов – председател 

на ОбС, изчете оформилият се дневен ред и го подложи на гласуване. 

„за” – 11- Я. Банчев, П. Вълов, К. Палавеев, Р. Христов, Л. 

Цеков, Р. Скендерова, Я. Стоичков, Б. Чилов, Г. Доросиев, С. Зайкова, 

Д. Ватахов 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0 

Прие се следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка, относно подписка жители 

на Бяло камъне. 
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2. Разглеждане на Докладна записка, относно определяне на 

План – сметката за ТБО 2018год. 

3. Разглеждане на Докладна записка, относно заемообразно 

финансиране по проект „Топъл обяд” 

4. Разглеждане на Докладна записка, относно заемообразно 

финансиране по проект „Независим живот” 

5. Разглеждане на Докладна записка, относно Програма за 

развитие на читалищното дело 2018год. 

6. Разглеждане на Докладна записка, относно осигуряване, чрез 

транспортната схема на община Копривщица на превоз на 

пътниците на БДЖ. 

7. Разни 

8. Отговор на питания 

9. Питания 

  

 По точка първа от дневния ред - Разглеждане на Докладна 

записка, относно подписка жители на Бяло камъне. 

Б. Чилов представи докладната на комисията. 

М.Косева, обясни, че проблемът с Лудова чешма е започнал когато 

съседът им М.Иванов е започнал да копае кладенец, като обърна внимание, 

че след този случай водата вече не е със същите качества, а е с вкус на 

застояла вода. Отбеляза, че нямат нищо против съседът си, но искат да 

разберат от къде е проблемът и ако е възможно да се разреши. 

Хр. Банчев – гражданин, обясни, че е копано далеч от чешмата, но тя 

е спряла и, че никой не упрекват, но всички стават зависими от водата и да 

се разреши технически проблемът. Обясни също, че това нещо не се е 

случило умишлено. 

Р. Христов – председател на ОбС каза, че е необходима техническа 

проверка и без нея няма как никой да прецени какво се е случило и 

предложи да се приеме предложението на комисията. 

К. Палавеев – съветник, предложи да се направи и проба на водата за 

качествата и, и да се сложи срок за изпълнение на решението до следваща 

комисия. 

Р. Христов обобщи направените предложения за решение: 1. Да се 

направи обследване на документите за направата на кладенеца в двора на 
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М. Иванов; 2. Да се провери и докладва има ли техническа възможност за 

възстановяване на водата; 3. Да се изследва  водата; 

Г. Доросиев – съветник, отбеляза, че в момента в който е получил 

документите е казал на М. Иванов и той го е завел да види кладенеца – там 

няма прекъсната вода, а също му е казал, че има всички необходими 

документи. 

След продължилите разисквания Р. Христов – председател на ОбС, 

обобщи направените предложения и предложи следния проект за решение: 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши: 1. Възлага на Кмета на 

община Копривщица да извърши проверка по приложената към решението 

жалба и да уведоми ОбС за техническата възможност за решение на 

проблема, до следващото му заседание. 2. Да бъде извършена техническа 

експертиза на водата. 

Поради непостъпили други предложения Р. Христов – председател 

на ОбС, го подложи на гласуване. 

„за” – 11- Я. Банчев, П. Вълов, К. Палавеев, Р. Христов, Л. 

Цеков, Р. Скендерова, Я. Стоичков, Б. Чилов, Г. Доросиев, С. Зайкова, 

Д. Ватахов 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0 

Прие се Решение № 216 

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

1. Възлага на Кмета на община Копривщица да извърши 

проверка по приложената към решението жалба и да уведоми ОбС за 

техническата възможност за решение на проблема, до следващото му 

заседание.  

2. Да бъде извършена техническа експертиза на водата. 

 

 По точка втора от дневния ред - Разглеждане на Докладна 

записка, относно определяне на План – сметката за ТБО 2018год. 

Р. Скендерова представи докладната на комисията. 

Р. Христов – председател на ОбС, обърна внимание, че за съжаление 

Кмета го няма и няма кой да отговори по многото въпроси, които 

възникват по подписания вече договор. Също така имаше въпроси за до 

финансирането в момента на дейността на звено чистота, защо се налага и 

възможно ли е там да се намалят разходите, тъй като приходи за тази 

дейност има 95 000,00лв., а разходите са 141 458,00лв.? Обърна внимание, 

че трябва в тези рамки да се потърси резерва, защото не е нормално за 

10 000.00лв на месец да се метат улиците в центъра.  
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Поради това, че при продължилите разисквания не се получиха 

предложения за решение Р. Христов – председател на ОбС, подложи 

предложението на Кмета на гласуване. 

 „за” – 8- П. Вълов, К. Палавеев, Р. Христов, Л. Цеков, Р. 

Скендерова, Я. Стоичков, Б. Чилов, Г. Доросиев,  

„против” – 0 

„въздържал се” – 3 - Я. Банчев, С. Зайкова, Д. Ватахов 

Прие се Решение № 217 

На основание чл. 66 ал. 3 т.2 от Закона за местните данъци и 

такси  и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, ОбС реши:  

Утвърждава План-сметка за приходите и разходите за 

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, 

поддържане на сметище и отчисления, поддържане на чистотата, 

почистване на терени /паркове, площади и улици/  за 2018 година, 

съгласно Приложение № 1  

 

 По точка три от дневния ред - Разглеждане на Докладна 

записка, относно заемообразно финансиране по проект „Топъл 

обяд”. 

 Р. Скендерова представи докладната на комисията. 

Поради това, че при продължилите разисквания не се получиха 

предложения за решение Р. Христов – председател на ОбС, подложи 

предложението на Кмета на гласуване. 

„за” – 11- Я. Банчев, П. Вълов, К. Палавеев, Р. Христов, Л. 

Цеков, Р. Скендерова, Я. Стоичков, Б. Чилов, Г. Доросиев, С. Зайкова, 

Д. Ватахов 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0 

Прие се Решение № 218 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 и ал.2 и 

ал.4 от Закона за публичните финанси, и писмо ДДС 07 от 04.04.2008 г. 

на на МФ, Дирекция „Държавно съкровище” и във връзка с 

изпълнение на Договор №BG05FMOP001-3.002-0178-С01 за 

предоставяне на финансова помощ по проект „Осигуряване на топъл 

обяд в община Копривщица – с грижа и отговорност за хората в 

неравностойно положение“, Процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване 

на топъл обяд – 2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане 

на най-нуждаещите се лица в България, Общински съвет-

Копривщица  Р Е Ш И : 
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1. Предоставя временен безлихвен заем в размер до 11 096.00 

лв.            (единадесет хиляди и деветдесет и шест лева) от бюджета  на 

община Копривщица, с цел разплащане на разходи по Договор 

№BG05FMOP001-3.002-0178-С01 за предоставяне на финансова помощ 

по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица – с 

грижа и отговорност за хората в неравностойно положение“, 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“ 

по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите 

се лица в България;  

2. Срокът за възстановяване на заема по т.1 е след 

верифициране на междинните искания за плащане на дейностите по 

проекта.  

3. Възлага на Кмета на община Копривщица да предприеме 

необходимите  действия за изпълнение на настоящето решение. 

 

 По точка четири от дневния ред - Разглеждане на Докладна 

записка, относно заемообразно финансиране по проект „Независим 

живот”. 

З. Карагьозова – гл. специалист Бюджет, обяви, че има постъпили 

макар и не цялата сума средства от проекта и няма да има необходимост 

от това решение, пжроди това, че отсъства и ДДФСД – В. Йовкова. 

След продължилите разисквания, съветниците предложиха да не 

се взима решение към момента, а при необходимост ако трябва и на 

подпис в зависимост от предложението на В. Йовкова – ДДФСД. 

Поради това, че при продължилите разисквания не се получиха 

предложения за решение Р. Христов – председател на ОбС, подложи 

предложението за отлагане на докладната и при необходимост за взимане 

на решение на гласуване. 

„за” – 11- Я. Банчев, П. Вълов, К. Палавеев, Р. Христов, Л. 

Цеков, Р. Скендерова, Я. Стоичков, Б. Чилов, Г. Доросиев, С. Зайкова, 

Д. Ватахов 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0 

Прие се предложението за отлагане разглеждането на 

докладната. 

 По точка пет от дневния ред - Разглеждане на Докладна 

записка, относно Програма за развитие на читалищното дело 

2018год. 
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 П. Кунчева – председател на НЧ „Х.Н.Палавеев”, представи в 

резюме програмата, като отбеляза, че тя е отворена. 

 Б. Чилов – съветник, обърна внимание, че за него не е нормално 

при мероприятие на НЧ, да се поемат разходите на гостуващите групи и 

при гостуването на читалищната група на други места, пак да се поемат 

от НЧ. 

 Я. Банчев – съветник, обърна внимание, че не е наясно какво 

включва това Гергьовско веселие за  1500,00лв., на което П. Кунчева, 

обясни, че то е традиционно вече десет години. 

 Г. Доросиев – съветник, предложи да се приеме програмата без 

приложение 2 – финансовата част, която да се разглежда при приемането 

но КК2018г. 

 Поради това, че при продължилите разисквания не се получиха 

предложения за решение Р. Христов – председател на ОбС, подложи 

предложението на Кмета на гласуване. 

„за” – 11- Я. Банчев, П. Вълов, К. Палавеев, Р. Христов, Л. 

Цеков, Р. Скендерова, Я. Стоичков, Б. Чилов, Г. Доросиев, С. Зайкова, 

Д. Ватахов 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0 

Прие се Решение № 219 

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

Приема Програма за развитие на читалищната дейност на 

НЧ”Хаджи Ненчо Палавеев-1869” за 2018год. – приложение 1. 

 По точка шест от дневния ред - Разглеждане на Докладна 

записка, относно осигуряване, чрез транспортната схема на община 

Копривщица на превоз на пътниците на БДЖ. 

Р. Скендерова представи становището на комисията. 

Поради това, че при продължилите разисквания не се получиха 

предложения за решение Р. Христов – председател на ОбС, подложи 

предложението на комисията на гласуване. 

„за” – 11- Я. Банчев, П. Вълов, К. Палавеев, Р. Христов, Л. 

Цеков, Р. Скендерова, Я. Стоичков, Б. Чилов, Г. Доросиев, С. Зайкова, 

Д. Ватахов 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0 

Прие се Решение № 220 

 На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА ОбС реши:  
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 Предлага на Кмета на община Копривщица, предвид и 

провеждащата се обществена поръчка за осигуряване на обществен 

транспорт, при сключване на договора с изпълнителя да се обезпечи 

по-голяма част от така приложеното разписание на БДЖ. 

 

 По т. Разни 

 С. Зайкова, представи предложението си за финансово подпомагане 

на семейство от Копривщица със здравословни проблеми на детенцето му, 

на което съветниците решиха да си подадат молба за подпомагане по 

Правилника за финансова помощ, а ти помогнаха с лични средства също. 

 Я. Банчев – предложи да се отпусне целева помощ за материал на П. 

Костов за изгорелият му обор, на което също беше предложено да подаде 

молба по Правилника за финансова помощ.  

  

 По т. Питания 

Постъпи искане от Л. Цеков да бъде отворен пътническия пункт 

към автогарата и да бъде осигурено отопление за зимата на същия. 

По т. Отговор на питания 

П. Вълов и Д. Ватахов обясниха, че не са доволни от отговора, о Б. 

Чилов сметна отговора на Кмета за задоволителен. 

 

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

заседанието в 18:00 часа. 

 

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

 /М. Тороманова/      /Р. Христов/ 


