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ПРОТОКОЛ 

№7 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                           Община Копривщица 

ДАТА:                                      30.01.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           12:00 h –14:35 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 30.01.2020 г. от 12:00 часа  в заседателната зала на ОбС се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет гр. Копривщица. 

На заседанието присъстваха всички общински съветници с 

изключение на Б.Чилов, кмета на община Копривщица, служители на 

ОА и граждани. 

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

ред. 

1. 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. 

2. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка на 

кмета във връзка с приемане на Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в община 

Копривщица през 2020 година. 

3. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от 

Директор дирекция „ФСД” при община Копривщица във връзка 

с преразглеждане на решение №33/16.12.2019г. и решение 

№48/23.12.2019г. 

4. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка на 

кмета във връзка с приемане на Бюджета на община 

Копривщица за 2020 година. 

5. Разглеждане и вземане на решение за отмяна на Наредба №1. 

6. Разглеждане и вземане на решение на становище на кмета във 

връзка с предстоящо подписване на меморандум за 2020г. на 

„МБАЛ Пирдоп”АД. 

7. Разни 

8. Отговори  на питания 

9. Питания 
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 Л.Цеков – съветник, предлагам точка 3 да отпадне тъй като 

служители на администрацията не могат да внасят предложения за 

отмяна на решение, има си в ЗМСМА посочен срок и кой трябва да 

внесе промяната, това е кмета 7 дневен е срока да върне решението, 

срока е минал а и кмета не е внесъл. 

 С.Шипочинов – съветник, предлагам точка 4 да отпадне от 

днешния дневен ред поради причината, че точка 1 и 2 трябва да бъдат 

приети и одобрени и след това да се разглежда бюджета. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване така 

направеното предложение от съветника Л.Цеков. 

 „За”- 7 - Я.Стоичков, М.Иванов, С.Шипочинов, М.Тороманова, 

Л.Цеков, Д.Ватахов, Р.Галинова. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 3 -  Б.Подгорски, С.Павлов, Найден Кривиралчев. 

 Отсъства: Б.Чилов. 

 Приема се 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване така 

направеното предложение от съветника С.Шипочинов. 

 „За”- 2 - М.Иванов, С.Шипочинов.  

 „против” – 1 - Б.Подгорски 

 „въздържал се” – 7 -  Я.Стоичков,С.Павлов, Найден Кривиралчев, 

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

 Отсъства: Б.Чилов. 

 Не се приема 

 С.Павлов – съветник,предлагам в точка разни да преразгледаме 

Решение №33/16.12.2019г. и Решение №48/23.12.2019г. по мое 

предложение не от администрацията. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване така 

направеното предложение от съветника С.Павлов. 

 „За”- 2 - Б.Подгорски, С.Павлов. 

 „против” – 4 - М.Тороманова, Л.Цеков, Д.Ватахов, Р.Галинова. 

 „въздържал се” – 4 -  Я.Стоичков, Найден Кривиралчев, М.Иванов, 

С.Шипочинов. 

 Не се приема 

 Поради не постъпили други предложения Б.Подгорски – председател 

на ОбС, постави на гласуване дневния ред с така направените промени. 

 „За”- 8 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Найден Кривиралчев, 

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

 „против” – 1 - С.Павлов, 

 „въздържал се” – 1 - М.Иванов, 
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 М.Тороманова – съветник,г-жо кмет, изчакахме Ви изрично защото 

исках вие да чуете това като ръководител на администрацията.Отново 

на комисия разбрах,че на питане на общински съветници когато са 

обсъждани материалите е отговорено,че се отговаря само при писмен 

отговор, аз и нашата група остро обсъждаме това поведение от 

администрацията, надявам се вие да вземете отношение и това нещо да 

не се повтаря.По ЗМСМА всички от ОА помагат работата на общински 

съвет отделно по Правилника на ОбС няма да се изисква писмен въпрос 

зададен, ако така ще работим тогава ни дайте материалите ще си дадем 

писмените отговори и няма нужда всички тук да стоят и каквото питаме 

да отговарят и може да си гласуваме и е така да си пуснем пликове с 

гласуване по точките и няма смисъл от това обсъждане първото което е 

и второто понеже става на въпрос конкретно за ОП това се случва 

няколко пъти все пак ако това е проблем,че искат да е писмено или да 

не е писмено може да променим Правилника на ОП да бъде отговори 

устни, това не е проблем в нашите правомощия.Съвсем добронамерено 

сме тръгнали да работим тука от началото на мандата,всички искаме 

нещата в този град да се случат може да не ги виждаме по един и същи 

начин как ще се случат но все пак сме 11 човека и мислим различно не 

може да мислим еднакво но ако работим с конфронтация и на заяждане 

мисля,че нищо няма да доведе до добър край и въобще да се случи 

нещо в града.Това че искаме нещо да се разясни не означава,че се 

заяждаме,наистина прегледали сме си материалите нещо не ни е ясно и 

в крайна сметка за това са комисиите и сесиите да ни кажете какво сте 

имали в предвид като е написано. 

 

 По първа точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на 

решение на докладна записка на кмета във връзка с приемане 

на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в община Копривщица през 2020 година. 

 

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

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

становището на комисията. 
С.Павлов – съветник,може би е чисто техническа грешка или нещо 

което аз не виждам гледам в римско III точка 1.2 от старата Стратегия 
за управление която е приета 2016г. – 2019г. тя е почти единитична с 

тази която сега гледаме почти няма никаква разлика само ми направи 
впечатление,че в тази таблица през 2016г. е имало общо 70 имота а 

сега тук имаме общо 31, само ако може през тези 4 години някой да 
каже къде са изчезнали тези 40 имота? 
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Ц.Христова – всичко тук съм го изчислила,значи то си пише сгради, 

отдадени тези неща съм ги писала по самите договори,които има 
сключени с общината и там по решения които са предоставени.По точно 

сградите са описани в самата таблица. 

С.Павлов – съветник,да но 2016г. има същата таблица в която са 
описани 70 сгради. 

Ц.Христова – нямаме 70 сгради 
С.Павлов – съветник,вие сте го написали 2016г. къде са е кои са ? и 

на какво се дължи тази промяна? 
Ц.Христова – за тази Стратегия аз съм се подписала,че аз съм я 

изготвила за нея говорим, сега за 2016г. няма как да отговарям, тогава 
е правена от фирма, не знам от къде са взели тогава не мога да 

отговарям за неща които не съм изготвила аз. 
С.Павлов – съветник, нямате на представа за тези 4 години къде са 

тези 40 сгради, дали е техническа грешка ? 
Ц.Христова  - може би е било техническа грешка. 

С.Павлов – съветник,в точка 1 по сгради сегашните са 9,които са 
отдадени под наем и 3 с право на ползване.Тогава са били 2 отдадени и 

18 с право на ползване,части от сгради сега са 10 на 3 тогава са били 

44 гаражите са били 2 и сега са два само те са еднакви. 
Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, предлагам сега тези са 

преброени които са в момента и са точни за 2016г. ще се преброят 
договорите и ще се види дали наистина ги има тези сгради и е 

направено нещо с тях или просто е техническа грешка. 
А.Мрънков – гражданин, бившия военен район в шириней е даден за 

стопанисване на общината, какви са приходите от там толкова години и 
защо е в това занемарено състояние горе ? 

Ц.Христова – могат да отговорят ОП то е предоставено на тях. 
М.Златарев – наистина поделението е предоставено на ОП за 

стопанисване но в момента така като приходи нямам възможност да 
кажа.Но искам всички да знаете, че има един голям проблем земята там 

имота първо е земеделска земя с начин на трайно ползване от там на 
татък за сградите нямам никакъв документ.Правихме опит да го 

актуваме но се оказа, че нещата са много трудни и спряхме с бившето 

ръководство и не могат да се задвижат там има много проблеми, като се 
започне, че трафопоста  е в имот на частно лице. 

 
Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

докладната на кмета. 

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

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0  

Приема се   

Прие се Решение №53 
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На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА,чл.8 ал.8 от Закона за 

общинската собственост и чл.5 и чл.7 от НРПУРОИ  

 Приема Стратегия за управление на общинската 

собственост на община Копривщица за периода 2020 – 2023 
година. 

 

 По втора точка от дневния ред - Разглеждане и вземане 

на решение на докладна записка на кмета във връзка с 

приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост в община Копривщица през 2020 

година. 

 

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

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

Д.Ватахов – съветник,виждам,че тук има не отдадени земи под наем 
ниви те не отдадени ли са маломерните които се отдават за 

едногодишните ? 

В.Стоянова – все още не са. 
Д.Ватахов – съветник,вие ги водите като не отдадени но са тия ниви 

които сега се ползват едногодишните до март ? 
В.Стоянова – след приемане на Програмата ще започне отдаването. 

Д.Ватахов – съветник,а всички имоти ли са заложени вътре в 
Програмата маломерни ? 

В.Стоянова – да  
Д.Ватахов – съветник,а тези от училището където бяха ? 

В.Стоянова – които са ни дадени са заложени. 
 

Поради не постъпили други предложения Б.Подгорски – председател 
на ОбС , подложи  на гласуване докладната на кмета. 

 
 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, М.Иванов, 

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

Д.Ватахов. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0  

 

 Приема се          

      Прие се решение № 54 

 На основание чл.21 ал.1 т.12  и ал.2 от ЗМСМА,чл.8 ал.9 от 
Закона за общинската собственост и чл.6 и чл.7 от НРПУРОИ    

Приема Програмата за управление и разпореждане с имоти 
- общинска собственост на община Копривщица през 2020 

година. 
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 По трета точка от дневния ред - Разглеждане и вземане 

на решение на докладна записка на кмета във връзка с 

приемане на Бюджета на община Копривщица за 2020 година. 

 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

  С.Павлов – секретар на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на 
комисията и зададе въпрос след като отпадна точка от дневния ред за 

прегласуване на №33/16.12.2019г. и решение №48/23.12.2019г. на 
ОбС трябва да се обмисли заплатите на общинските съветници сумите 

които са заложени тук са 87 950 лв. а с Решенията които са в момента 
са ни нужни около 151 005лв. на груби сметки казано приблизително 

мисля,че точно съм ги сметнал. 
 М.Тороманова – съветник,относно това защо Администрацията са 

заложили по малко от това което имаме като решение тях трябва да ги 
попиташ може би ще правят актуализация и относно това за тези пари 

ние говорихме,че дори и да се намалят нашите възнаграждения ние ще 
решим къде да се разпределят тоест имаше предложение евентуално 

детската градина да се освободят от такса,можеше да вдигнем на 
новородените помощите,значи виждам си таксата на детската градина 

стой всичко друго си седи та така че там няма корекция защо така са, 

може би ще правят корекция на бюджета на шестмесечие или на 
деветмесечие.Значи тези пари ние казахме,че от този целия бюджет 

ние искаме с тях да оперираме за някакви социални дейности това, че 
администрацията не иска така да работи е друг въпрос,ние имаме 

решение те не са се съобразили с него. 
По приходната част точка 1.1.2 по целева субсидия за капиталови 

разходи ли е понеже е преходен остатък това 2019г. ли е понеже е 
писана 2020г.  

Тук виждам,че има дарения паметник Х.Н.Палавеев събираха се 
дарения и за паметника на Г.Бенковски тях не ги виждам отразени. 

 З.Карагьозова – да те са от минали години те пак са в преходен 
остатък но не са целевите средства не са отбелязани като отделни 

целеви. 
 М.Тороманова – съветник, в таблицата с капиталови разходи тези 

70 000лв. не ги виждам от Републиканския бюджет ? 

 В.Йовкова – той е в графа вече там собствени средства тъй като са 
усвоени в сметката на общината така се показват тези 70 028лв. са там. 

 М.Тороманова – съветник,това което на нас не ни стана ясно е че 
заплатите и възнагражденията на ОП са вдигнати от 417 000 лв. 

миналата година имат изпълнение 493 000лв. близо 80 000 лв. повече  
при положение,че имат свободни не заети места имате преизпълнение 

сега искате 555 000 лв. тук какво влиза само заплатите на горските ли 
са ? 

 В.Новакова – съгласно структурата на ОП дейност 829 нали селско и 
горско стопанство имаме 22 щатни бройки на тези 22 щатни бройки 7 

бройки са заети с пряк добив на дървесина, съгласно годишния план за 
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ползване,който е приет с ваше предходно решение вие определихте 

както подотделите така начина на ползване и така от кого ще се ползва 
и от това ви решение ОП Копривщица трябва да добие 10 000 хиляди 

кубика дървесина тези 10 000 хиляди кубика са в параграф 01-01 са 

340 000 хиляди само за дървесина а тъй като щатните бройки са 7 но в 
процеса на работа ние може нали това са средно годишна бройка в 

процеса на работа ние можем да назначим и 20 човек в рамките на два 
месеца нали които да добият тая дървесина уязвими сме както и от 

времето така и от пазара. 
 М.Тороманова – съветник,понеже нашето Решение беше,че добива 

ще го извършвате със свой работници или с фирми. 
 М.Златарев – не,вие гласувахте със собствени работници  

 М.Тороманова – не 30 % беше на корен  а 70 % беше или с фирма. 
В решението за бюджета от началото започва, че ние утвърждаваме по 

една минимална работна заплата за дрехи на хората обаче в другите 
звена не ви се връзва по една минимална работна заплата в смисъл 

няма да спазите нашето решение, ще ощетите работници или по малко 
работници предполагате,че ще имате ? 

 В.Новакова – това което беше в указанията е до една минимална 

работна заплата това което е заложено една минимална не сме го 
получили. 

 В.Йовкова – ако е така коректно е да се коригира до една 
минимална работна заплата. 

 М.Тороманова – съветник,понеже аз не видях в бюджета на 
Дирекция на музеите сме предложили 20 000лв. за ремонт на покрива 

на Кантарджиева къща ама не го видях къде е отразен ? 
 З.Карагьозова – в текущ ремонт в издръжката на администрацията. 

 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, само да попитам 
отхвърля се това предложение оставаме си на варианта който е 

гласуван за заплатите на общинските съветници ? Моето предложение е 
когато тези пари се разпределят те са си изцяло на ОбС те могат да ги 

разпределят да бъде на официално заседание нищо повече. 
 М.Тороманова – съветник,така или иначе ние мислим с наше общо в 

смисъл да гласуваме да го харчим но да не е с решение на ОбС просто в 

протокола ще се отбележи как сме гласували как да се харчат., 
 В.Йовкова – да повторя последно, че защото Администрацията е 

сметнала бюджета на 40 % + 40 % хонорар и възнаграждение на 
Председател при тази ситуация ще се появи недостиг от грубо казано 

60 000 – 65 000 лв. в бюджета ако започнем да плащаме по решението 
което вие последно взехте декември месец очакваме от вас 

предложение как да бъде този недостиг покрит защото наистина 
администрацията и кмета срещна сериозни трудности. 

 М.Тороманова – съветник,ние събирайки се имаме едно 
предложение, оказа се, че проблема за тази година е защото на нас не 

са ни платили въобще никакви възнаграждения от миналата година 
ноември и декември и те натоварват тази година бюджета сериозно 

защото се пада още две заплати. 
Поради тази причина предлагам за ноември и декември 2019 година да 
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гласуваме да нямаме заплащане и от новата година да си започнат 

нещата за да улесним и работата на администрацията. 
  

Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 

направеното предложение от М.Тороманова. 
 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, М.Иванов, 

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

Д.Ватахов. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0  

 Приема се. 

 Прие се решение №55 

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

 Общинските съветници за месеците ноември и декември 2019 

г. да не получат възнаграждение. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

докладната на кмета с така направените промени. 

 „За”- 9 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Я.Стоичков, М.Иванов, 

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

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 1 -  С.Шипочинов. 

 Приема се. 

 Прие се решение №56 

 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. 94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за 

публичните финанси,във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 

2020 г. ПМС 381 от 2019г.за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 

година и Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години,за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на община Копривщица. 

1.  Приема бюджета на Община Копривщица за 2020 г. съгласно 
Приложение 1, както следва: 

 
1.1     По прихода в размер на 6 300 227 лв., в т. ч. 

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер 
на 2 610 430 лв. , в т. ч.: 

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 243 
249  лв. 

1.1.1.2 Имуществени данъци 1 800 лв. 
1.1.1.3 Преходен остатък от 2019 г. в размер на 365 381 лв., 

разпределен както следва: 
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 12 767 лв. – Общи държавни служби,  

26 468 лв. – Отбрана и сигурност; 
271 691 лв. – СУ; 

      14 123 лв. – ЦДГ;   

   2 121 лв. – Здравеопазване; 
 18 490 лв. - Дирекция Музеи;  

   1 468 лв. – Програма за временна заетост; 
 17 123 лв. – Лични асистенти; 

      482 лв. – Компенсации за безплатни пътувания; 
      648 лв. – Спорт за всички; 

 
1.1.2 Приходи за местни дейности в размер 3 689 797 лв., в т.ч.: 

 
  1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 234 000 лв. 

  1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 2 464 106 лв. 
  В т. ч.:    от  Такса за битови отпадъци  : 330 000 лв.  

  1.1.2.3 Трансфери за местни дейности 174 600 лв., в т.ч.: 
         - за зимно поддържане и снегопочистване – 43 600 лв. 

 1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на -

137 300 лв. 
 1.1.2.5 Временни безлихвени заеми - 2 361 лв. 

 1.1.2.6 Друго финансиране –възстановяване, отчисления ТБО 
и такса депониране община Златица - 21 500 лв. 

     1.1.2.7 Преходен остатък от 2019 г. в размер на 698 930 лв., в 
т.ч.целеви средства-628 372 лв.: 

 От Такса битови отпадъци – 7 403 лв. 
 От дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътища”-  59 405 лв. 
 От средства от продажби            - 13 620 лв. 

 От целева субсидия за капиталови разходи 2020г.  -  70 028 
лв. 

 От средства от МРРВ-водопровод Въртопа             - 54 581 лв. 
 Фонд”Гъркова къща” 2017 г.                                - 365 933 лв.                     

 Приходи от Социално предприятие                       -    2 007 лв. 

 Дарения паметник Х.Н.Палавеев                          -    2 962 лв. 
 Водопровод „Св.Илия”                                         -  16 050 лв. 

 Дирекция музеи – местни приходи                        -  31 570 лв. 
 Дарение паметник Г.Бенковски                            -    4 813 лв. 

1.2 По разходите в размер на 6 300 140 лв., разпределени по 
функции, групи, дейности  и елементи в т.ч.: 

1.2.1   За делегирани държавни дейности в размер на    2 610 
430 лв.  

от тях: 
1.2.1.1 За функция Общи държавни служби               408 

867 лв. 
1.2.1.2 За функция  Отбрана и сигурност                                   124 

482 лв. 
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1.2.1.3 За функция  Образование                                     

1 572 407 лв. 
В т. ч.  За СУ „Л. Каравелов”                                     1 272 

990 лв. 

            За Общежитие                                                                90 
838 лв. 

            За ДГ „Евлампия Векилова”                                           208 
579 лв. 

1.2.1.4 За функция  Здравеопазване           17 933 
лв. 

1.2.1.5 За функция  Почивно дело,култура и спорт                      
466 668 лв. 

        В т. ч.:   Дирекция „Музеи”            413 
820 лв. 

  НЧ „Х. Н. Палавеев”                     52 200 
лв. 

  Спорт за всички        648 лв. 
 1.2.1.6 За функция Социално осигуряване           

19 073 лв. 

 
1.2.2 За местни дейности 2 888 710  лв. 

  В т.ч.: 
1.2.2.1 За функция Общи държавни служби                                

321 811 лв. 
1.2.2.2 За функция  Отбрана и сигурност           

16 050 лв. 
1.2.2.2 За функция  Образование            

24 841 лв. 
1.2.2.3 За функция  Здравеопазване        400 

лв. 
1.2.2.4 За функция Социално осигуряване          186 

600 лв.  
1.2.2.5 За функция Жилищно строителство            1 220 

903 лв. 

1.2.2.6 За функция  Култура                                                           
102 131 лв.  

1.2.2.7 За функция Икономически дейности и услуги                   1 
015 974 лв. 

 
1.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с приходи от 

местни дейности 801 000 лв. 
в т.ч.: 

-функция Общи държавни служби              98 
948 лв.    

-функция Култура                        673 893 
лв. 

-функция Образование                        28 159 
лв. 
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1.3 Приема поименния списък за капиталови разходи за 2020  

г., съгласно Приложение 2 

 
1.4 Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както 

следва за: 
  1.4.1 Членски внос 2 800 лв. 

1.4.2 Държавна субсидии за читалище „Хаджи Ненчо 
Палавеев” в размер на 52 200  лв. 

1.4.3  Други социални разходи по решение на Общински съвет 
- Копривщица 20 000 лв. 

1.5 Приема следните лимити за разходи: 
1.5.1 Социално битови в размер на 3% от основните трудови 

възнаграждения 
1.5.2 Представителни разходи в размер на 3000 лв., в т.ч. ОА-

2 000 лв., ОС-1 000 лв. 
  1.5.3 Културен календар в размер на 29 000 лв. 

1.5.4 Други - работно облекло в размер до една МРЗ- за 

работещите по трудово правоотношение, а за държавните 
служители съгласно ЗДС. 

1.6 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на 
транспортни разходи: 

- педагогически персонал –ЦДГ- Марияна Кунчева – от с. 
Челопеч до гр.Копривщица и обратно – срещу 

предоставени билети съгласно допълнителни указания, до 
размера на предоставените целеви средства; 

 
2. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г.,  без звената 

от системата на народната просвета, които прилагат 
системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение 

№3  от настоящото Решение. 
2.1 Числеността на персонала за делегираните от държавата 

дейности във функциите „Здравеопазване”,„Почивно дело, 

култура, религиозни дейности” /без Читалище/ се 

определя от кмета на Общината в рамките на средствата, 

определени по стандартите и утвърдените размери по т. 2 

от настоящото решение. 

 

3. Утвърждава приходите и разходите на ОП „Копривщица , 
съгласно Приложение №4 

 

4. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените 
средства по общинския бюджет по разходни параграфи и 

по тримесечия. 
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5.  Задължава ръководителите на бюджетни  звена, 

финансирани от общинския бюджет да го разпределят по 
разходни параграфи и по тримесечия и представят на 

първостепенния разпоредител в 10-дневен срок.  

 

6. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните 

дейности за периода 2019-2022 г., съгласно Приложение 5. 
 

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз ,съгласно Приложение 6 
 

8. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: 
- Дирекция „Музеи” 

- СУ „Любен Каравелов”, 
- директора на ОП”Копривщица” 

9. Определя максимален  размер на новите задължения за 
разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по 

бюджета на общината, в размер  5 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години. 

10. Определя максимален размер на наличните към края 
на годината поети ангажименти за разходи 30 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните четири години 

11. Оправомощава кмета на общината да извършва 
компенсирани промени : 

11.1  В частта за делегираните от държавата дейности – между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една 

дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 
при условие че не се нарушават стандартите за 

делегираните от държавата дейности и няма просрочени 
задължения в рамките на съответната делегирана дейност; 

11.2  В частта за местните дейности – между утвърдените 
разходи в рамките на една дейност или от една дейност в 

друга, без да изменя общия размер на разходите; 

12. Възлага на кмета: 
12.1 Да организира разпределението на бюджета по 

тримесечия и по разходни параграфи и да утвърди 
разпределението. 

12.2 Да информира общинския съвет в случай на отклонение 
на средния темп на нарастване на разходите за местни 

дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличение на бюджетните приходи и/или трайно 

намаляване на бюджетните разходи. 
12.3 Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в 

тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.  
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12.4 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от 

ЕС по отделните общински проекти в съответствие с 
изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ. 

13. Упълномощава кмета да предоставя временни 

безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет за авансово финансиране на плащания 

по проекти, финансирани от средства на Европейския съюз 
и по други международни програми. 

13.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя 
срока на погасяване на заемите в съответствие с условията 

на финансиращата програма, но не по-късно от края на 
2020 г. 

13.2 При предоставянето на временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по общинския бюджет да се 

спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 
13.3 Във всички останали случаи, при възникване на 

потребност от предоставяне на временни безлихвени 
заеми, кметът на общината внася предложение за 

предоставянето им по решение на ОбС. 

14. Упълномощава кмета: 
14.1 Да разработва и възлага подготовката на общински 

програми и проекти и да кандидатства за финансирането 
им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални 
програми и от други източници за реализиране на 

годишните цели на общината за изпълнение на общинския 
план за развитие 

14.2 Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за 
финансиране и за  съфинансиране на общински програми и 

проекти. 
15. Задължава кмета да уведоми писмено Общинския 

съвет при необходимост от разходи,които не са включени в 
бюджет 2020 година и налагат промяната му преди да се 

поемат ангажименти за тях. 

16. Утвърждава разчета за разходите с източник средства 
от продажби на нефинансови активи, съгласно Приложение 

7. 
17. Прилага за сведение протокол от публичното 

обсъждане на бюджета, съгласно приложение №8 
 

 По четвърта точка от дневния ред – Разглеждане и 

вземане на решение за отмяна на Наредба №1 

Б.Подгорски– председател на ОбС,предложението за отмяна на 

Наредба №1 е същата атакувана Наредба от Прокуратурата. 

М.Тороманова – съветник,а със заповед на Областен или с Решение 
на съда ли какво е дошло та я атакуват смисъл с документа с който я 

атакуват. 
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Б.Подгорски – председател на ОбС, документа го има като във 

входяща поща основния довод е със сигурност, че не е отлежавала 14 
дни за обществено обсъждане и другия довод е за липса на Доклад за 

съответствие, който от 2016 г. е задължителен да присъства към всеки 

нормативен акт. 
  

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи на гласуване отмяна 

на Наредба №1. 

 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Л.Цеков, 

М.Тороманова, Д.Ватахов, М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, 

Р.Галинова. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 0  

 Приема се  

 Прие се решение №57 

 На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА 

Отменя Наредба №1 приета с Решение №56/28.01.2016г. по 

Протокол №4/28.01.2016г. 
 

 По пета точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на 

решение на становище на кмета във връзка с предстоящо 

подписване на меморандум за 2020г. на „МБАЛ Пирдоп”АД. 

 Подгорски – председател на ОбС, даде думата на Главния 

счетоводител за повече информация. 

 В.Йовкова – към момента няма предложено споразумение на 

общината Копривщица за подписване на такова за следващата година. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, но то ще има, становището на 

кмета е във връзка с предстоящото подписване. 

 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, предлагаме да не се 

включваме в таксата на „МБАЛ Пирдоп”АД, тъй като съвсем малко хора 

се възползват от това. 

 Д.Ватахов – съветник, а кмета ще присъства ли на преговорите на 

болницата. 

 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да, присъствали сме до 

сега и ще продължим да присъстваме. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи на гласуване 

становището на кмета. 

 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Л.Цеков, 

М.Тороманова, Д.Ватахов, М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, 

Р.Галинова. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 0  
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 Приема се  

 Прие се решение №58 

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

 Община Копривщица да не участва в подписването на 

меморандума за 2020 година, за предоставяне на финансови 

средства на „МБАЛ Пирдоп” АД. 

  

 

По точка питания: 
 

М.Тороманова – съветник:  

 
1. Да се направи справка общината има ли харчове за трафопоста ? 

2. Има ли вече действаща комисия която да преглежда колко животни 

има всеки животновъд към момента и да прави предложения за 

отнемане на имоти ако те са си намалили животните ?  

  

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

в 14:35 часа. 

 

 

 

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

   /Ц.Галинова/                       /Б.Подгорски/ 


