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ПРОТОКОЛ 

№6 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                           Община Копривщица 

ДАТА:                                      13.01.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           14:00 h –14:45 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 13.01.2020 г. от 14:00 часа  в заседателната зала на ОбС се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет гр. Копривщица. 

На заседанието присъстваха всички общински съветници с 

изключение на Н.Кривиралчев,кмета на община Копривщица и 

служители на ОА. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС,представи проекта за дневен 

ред. 

 М.Тороманова – съветник,предложи точка 4 да отпадне защото на 

комисията становището беше да се преработи. 

1. Разглеждане  и вземане на решение на докладна записка на 

кмета във връзка с приемане на Структура на община 

Копривщица за 2020 година  

2. Разглеждане  и вземане на решение на докладна записка на 

кмета във връзка с план сметка за определяне разходите от 

ТБО. 

3. Разглеждане  и вземане на решение на докладна записка на 

кмета във връзка с годишен отчет за състоянието на 

общинската собственост и резултатите от нейното управление 

през 2019г.  

4. Разглеждане  и вземане на решение на докладна записка на 

кмета във връзка с приемане на Стратегия за управление на 

общинската собственост на община Копривщица за периода 

2020 – 2023 година. 

5. Разглеждане  и вземане на решение на докладна записка на 

кмета във връзка с определяне на представител на ОбС – 

Копривщица, който да бъде включен в комисията по подбор на 

бенефициенти на услугата. 

6. Разглеждане  и вземане на решение на Отчет за дейността на 

МКБППМН при община Копривщица за 2019 г. за информация. 

7. Разни 
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8. Отговори  на питания 

9. Питания 

Поради не постъпили други предложения Б.Подгорски – председател 
на ОбС, постави на гласуване дневния ред с така направеното 

предложение. 

 „За”- 9 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Б.Чилов, М.Иванов, С.Павлов, 

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

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0  

 Отсъстват: Найден Кривиралчев;Радостина Галинова. 

 По първа точка от дневния ред - Разглеждане  и вземане на 

решение на докладна записка на кмета във връзка с приемане 

на Структура на община Копривщица за 2020 година  

Б.Подгорски– председател на ОбС,даде думата на М.Тороманова – 
председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи 
становището на комисията като имаше въпрос колко реално ще е 

финансовото измерение от направените промени в структурата. 
Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ще бъдат 216 980 лв. 

реално са 258 352.43лв.  но за тези три месеца но нали реално то ще 
бъде чак от април месец,затова се изплащат обезщетения, 

предизвестия и други неща и реално 216 980лв.  
М.Тороманова – съветник, аз няма да подкрепа структурата така 

както е предложена независимо колко е икономията за нея и аз не мога 

да променя с едно вдигане на ръката съдбата на толкова хора. 
 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

докладната на кмета. 

 „За”- 4 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Б.Чилов, С.Павлов. 

 „против” – 3 - Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова. 

 „въздържал се” – 2 - С.Шипочинов, М.Иванов. 

 Не се приема        

 

 По втора точка от дневния ред - Разглеждане  и вземане на 

решение на докладна записка на кмета във връзка с план сметка 

за определяне разходите от ТБО. 

 
Б.Подгорски– председател на ОбС,даде думата на М.Тороманова – 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 
 М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи 

становището на комисията. 
Р.Галинова – съветник,влезна в залата. 

М.Тороманова – съветник,в тази връзка значи тука остават 2 900 лв. 
в смисъл преходния остатък трябва да го увеличим от 4 500 лв. на 
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7 403 лв. и отдолу в разходната част правя предложение за тези 

2 900лв. да са за повече обезпаразитяване на града. 
З.Карагьозова – аз не знам какво е предвидено в план сметката за 

такса битови отпадъци, ако е предвидено съкращението за звено 

чистота а пък не се прие в структурата да има изменение не знам как 
ще се отрази на план сметката. 

Б.Подгорски– председател на ОбС, разликата там каква е ? 
Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, четири човека това са 

56 063 лв. към 213 00лв. слагаме още 56 063 лв. там е сложено за 
обезпаразитяване 3 000лв.  

М.Тороманова – съветник, който е смятал план сметката да каже там 
с кой заплати и за колко човека е сметнато в крайна сметка. 

З.Карагьозова – отчета към 31.12.2019г. е бил 149 324 лв. като 
погледна горе долу толкова е заложено в план сметката което няма да 

стигне при завишаване на минималната работна заплата. 
 

Поради не постъпили други предложения Б.Подгорски – председател 
на ОбС , подложи  на гласуване така направеното предложение от 

М.Тороманова. 

 „За”- 9 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Б.Чилов, М.Иванов, С.Павлов, 

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

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 1 - Д.Ватахов. 

 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

докладната на кмета с така направеното предложение. 

 

 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Б.Чилов, М.Иванов, С.Павлов, 

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

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0  

 Приема се          

      Прие се решение № 50 

 На основание чл.44 ал.1 т.5  от ЗМСМА във връзка с чл.66 от 

Закона за местните данъци и такси. 

 Утвърждава План – сметка за приходите и разходите за 

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови 

отпадъци, поддържане на сметище и отчисления, подържане на 

чистотата, почистване на терени /паркове, площади и улици/ за 

2020 година, съгласно Приложение №1. 
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 По трета точка от дневния ред - Разглеждане  и вземане на 

решение на докладна записка на кмета във връзка с годишен 

отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 

от нейното управление през 2019г.  

 

Б.Подгорски– председател на ОбС,даде думата на М.Тороманова – 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 
  М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи 

становището на комисията като имаше един въпрос само за продажбите 
на имотите с кои решения са продадени имотите. 

 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, с Решение 
№395/31.03.2011г. и №399/31.03.2011г. като определена актуална 

пазарна цена а оценка е била 48,10 евро с площ 21 кв.м. 1980,00 лв. и 
другото е с 48,37 евро 123 кв.м. за 11 640 лв. за да е незаконно 

съобразно трябва да е под стойността данъчната оценка а това е 
многократно над данъчната оценка така ми отговори юриста. 

 
 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

докладната на кмета 

 „За”- 10 - Б.Подгорски,С.Шипочинов, М.Иванов, С.Павлов, 

Я.Стоичков, Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, Р.Галинова, Б.Чилов. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0  

 Приема се. 

 Прие се решение №51 

 На основание чл.21 ал.1 т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА чл.66а от 

Закона за общинската собственост. 

 Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за 

резултатите от нейното управление за 2019г. 

 

 По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане  и вземане 

на решение на докладна записка на кмета във връзка с 

определяне на представител на ОбС – Копривщица, който да 

бъде включен в комисията по подбор на бенефициенти на 

услугата. 

Б.Подгорски– председател на ОбС,даде думата на М.Тороманова – 
председател на КЕУРРБФИИСГС. 

  М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи 
становището на комисията с предложение за С.Павлов. 

  
 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи на гласуване 

становището на комисията. 
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 „За”- 9 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Б.Чилов, Л.Цеков, М.Тороманова, 

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

 „против” – 1 - С.Павлов. 

 „въздържал се” – 0  

 Приема се  

 Прие се решение №52 

 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА 

 Определя за представител Стоян Павлов на ОбС Копривщица, 

който да бъде включен в комисията по подбор но бенефициенти 

на социалната услуга „Обществена трапезария” по проект 

„Осигуряване на топъл обяд” в община Копривщица – с грижа и 

отговорност за хората в неравностойно положение”. 

 

 По пета точка от дневния ред - Разглеждане  и вземане на 

решение на Отчет за дейността на МКБППМН при община 

Копривщица за 2019 г. за информация. 

Подгорски– председател на ОбС,даде думата на М.Тороманова – 
председател на КЕУРРБФИИСГС. 

  М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи 

становището на комисията като разясни,че решение не трябва да се 

взима поради това,че е само за информация. 

 

   По точка отговори на питания: 
  Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, имахте питане за 

ливадите -  към момента няма сключени договори за отдаване на 
ливади за индивидуално ползване. 

 
По точка питания: 

 
М.Тороманова – съветник:  

 

1. Към ВиК – София област, на какво се дължи това увеличаване на 

водата в Копривщица специално ? 

2. Във връзка с това,че събора идва дали ще се успее водата от 

въртопа да се вкара във ВиК мрежата на града ? 

  

Поради изчерпване на дневния ред г–н Б.Подгорски закри заседанието 

в 14:45 часа. 

 

 

 

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

   /Ц.Галинова/                       /Б.Подгорски/ 


