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ПРОТОКОЛ 

№8 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                           Община Копривщица 

ДАТА:                                      28.02.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           9:10 h –15:00 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 28.02.2020 г. от 9:00 часа  в заседателната зала на ОбС се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет гр. Копривщица. 

На заседанието присъстваха всички общински съветници, 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 от инж.Чавдар 
Косев. 

2. Разглеждане  и вземане на решение на Молба от Георги Пандуров. 

3. Разглеждане и вземане на решение относно НЧ „Х.Н.Д.Палавеев – 

1869” гр.Копривщица относно материално - техническата база на 
читалището. 

4. Разглеждане и вземане на решение относно Освобождаване от такса 
„Битови отпадъци” НЧ „Х.Н.Д.Палавеев – 1869” – гр. Копривщица. 

5. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка на кмета във 

връзка с приемане на Културен календар на община Копривщица за 
2020г. 

6. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка на кмета 
относно Програма за енергийна ефективност на община Копривщица. 

7. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка на кмета 

относно Краткосрочна и дългосрочна общински програми за 
насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и 

биогорива. 

8. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка на кмета 
относно отдаване под наем на общински имоти с начин на трайно 

ползване – ниви с площ над 10,00 дка. 

9. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка на кмета 

относно замяна за реална част от общински поземлен имот ПИ и ид. 
38558.7.72 и част от ПИ 38558.7.74 собственост на Мария Илиева. 

10. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка на кмета 

относно „МБАЛ - Пирдоп” АД. 

11. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка на кмета 

относно решение за осигуряване на собствени финансови средства за 
кандидатстване с проект „Доставка на електрически превозни 
средства за нуждите на община Копривщица”. 
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12. Разглеждане  и вземане на решение на докладна записка от Николай 

Карагьозов – секретар на община Копривщица относно Издигане 
бюст-паметник на заслужилия треньор Филип Кривиралчев. 

13.Разглеждане и вземане на решение на Молба от Светлана Динекова. 
14.Разни 
15.Отговори на питания 

16.Питания  

Б.Подгорски – председател на ОбС, предлагам т.13 да стане т.4. 

- Точка разни да стане т.1  

- В точка разни: Отпускане на еднократна помощ в размер на 

10м3; Изслушване на гражданите по въпроса за извозване на 

дървата. 

- Допълнителна точка  т.17 – представяне Програма на кмета за  

Управление мандат 2019 – 2023г. пред ОбС – Копривщица.  

 

 Поради не постъпили други предложения Б.Подгорски – председател 

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

 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Борис Чилов, Найден 

Кривиралчев, С.Шипочинов, С.Павлов, М.Иванов, М.Тороманова, 

Л.Цеков, Д.Ватахов, Радостина Галинова. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 0 

  

 По първа точка в точка разни от дневния ред – Отпускане на 

еднократна материална помощ. 

  Б.Подгорски – председател на ОбС,представи докладната на кмета. 

 М.Тороманова – съветник, ние го даваме безвъзмездно материала 

или да си го добива от корен ? 

 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, предоставяме им 

материал и те си го добиват безплатно.  

 М.Тороманова – съветник, нека да добавим тогава от корен към 

решението. 

 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

докладната на кмета. 

„За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Борис Чилов, 

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

М.Иванов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0  
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Приема се   

Прие се Решение №59 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.21 ал.2 от 
ЗМСМА и чл.1 т.1.3 от Правилника за реда,начина и условията за 

отпускане на еднократни финансови и материални помощи от община 
Копривщица. 

Общински съвет - Копривщица дава съгласие за отпускане на 

еднократна материална помощ в размер на 10м3  объл материал от 

корен. 

 По втора точка от точка разни – изслушване на гражданите 

по въпроса за извозване на дървата. 
След като гражданите бяха изслушани Б.Подгорски– председател на 

ОбС, предложи да се прекрати дискусията и предложи за гласуване 

предложението за решение на съветник М.Тороманова, общински съвет 

Копривщица да упълномощи кмета на община Копривщица и в рамките на 7 

/седем/ дни да извади и предостави законовите правила и норми за 

извършване на търговска дейност, вариант за достъп на лични нужди, вариант 

за извършване на услуга /лична,външна,търговска и др./ за извозване на 

дърва в гр.Копривщица. 

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

направеното предложение на М.Тороманова. 

„За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Борис 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 №60 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА.  
Упълномощава кмета на община Копривщица в рамките на 7 

/седем/ дни да извади и предостави законовите правила и норми за 

извършване на търговска дейност, вариант за достъп за лични нужди, 

вариант за извършване на услуга /лична,външна,търговска и др./ за 

извозване на дърва в гр.Копривщица. 

По втора точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на 
решение на докладна записка от инж.Чавдар Косев. 

Б.Подгорски– председател на ОбС, даде думата на Я.Стоичков – 
председател на КТСУРОСИВКЕ. 

Я.Стоичков – председател на КТСУРОСИВКЕ, представи становището 
на комисията. 

 Б.Подгорски– председател на ОбС, даде думата на инж.Чавдар 
Косев. 
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 Инж.Чавдар Косев - Представи на кратко внесената от него 

докладна. 
 След проведената дискусия не беше направено предложение за 

решение. 

 Не се приема   
 
 По трета точка от дневния ред - Разглеждане  и вземане на 

решение на Молба от Георги Пандуров. 
 

Б.Подгорски– председател на ОбС, даде думата на Г.Пандуров – 
вносител на Молбата. 

Г.Пандуров – вносител на Молбата,представи на кратко молбата си. 
  М.Тороманова – съветник, според мен за вас проблема не е 

отлагането, вие и след това няма къде да отидете реално. 

 М.Иванов – съветник, има къде да отидат намерили сме им квартира 
 М.Тороманова – съветник, а тогава проблема с изнасянето на багажа 

ли е ? 
 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ние можем да им 

помогнем с изнасяне със съдействие с всичко, къщата пада и е опасна. 
 Б.Подгорски– председател на ОбС, говорили ли сте кога най рано 

може да се настанят ? 
 М.Иванов – съветник, до края на Март. 

 Б.Подгорски– председател на ОбС, г-н Пандуров този вариант,който 
казва колегата имате ли нещо да изкоментирате, със съдействието и на 

общински съвет и на общината и на добри начела да помогнем да си 
прехвърлите багажа. 

Г.Пандуров – вносител на Молбата, да имам нещо напротив лично аз 
искам да си пренеса багажа. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,ама Вие сте младо 

момче може ако искате започвайте от сега,просто няма как общината 
носи отговорност там ще ви удари ток. 

Б.Подгорски– председател на ОбС, при положение,че има 
възможност да се преместите аз не виждам това да е някаква 

основателна причина вие лично да си преместите багажа. 
Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,като не иска да му се 

пипа багажа може да осигурим само шофьор да си вкарва камиончето и 
никой друг да не ти бара само ти да си го товариш да си го разтоваряш 

той ще изчаква просто да е един шофьор само да превозва нищо повече 
за да не ти бъркат в лични неща. 

Б.Подгорски– председател на ОбС, мисля,че е безпредметно това 
което обсъждаме, г-н Пандуров имате съдействието имате местото 

където да се преместите, ако желаете да се възползвате уведомете ни с 
каквото декларирахме  да помогнем ще помогнем във случая аз лично 

не виждам основателна причина този срок да се удължава и от там да 

се поемат рискове излишни и за къщата и за пребиваващите вътре. 

Не се приема   
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По четвърта точка от дневния ред – Разглеждане и вземане 

на решение на Молба от Светлана Динекова. 

Б.Подгорски– председател на ОбС,давам думата на Я.Стоичков 
председател на КТСУРОСИВКЕ. 

Я.Стоичков - председател на КТСУРОСИВКЕ, представи становището 
на комисията. 

Л.Цеков – съветник, с какво ще гарантираме ако приемем тази 
молба двете паркоместа,че там няма никои да спира освен тя,нито е 

регулирано,нито са знаци знаете как се поставят знаците при строго 
определени правила и със схема. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,не може да обособяваме 
места на тези тесни улици в Копривщица.Сега предстой да започнем с 

очертаването наистина да има паркоместа но както си е със за 
инвалиди за всичко но в централната градска част.Паркоместа няма как 

да даваме в тези тесни улици. 
Л.Цеков - съветник, ако пуснем такава заповед отпада 

транспортната-схема. 

Я.Стоичков – съветник,предлагам проект за решение – остава 
молбата без уважение като взема в предвид действащата транспортна-

схема и липсата на обособени места в зоната която тя желае да си 
заплати. 

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

направеното предложение за решение 

 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Б.Чилов, 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 №61 

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

 Общински съвет – Копривщица,остава молбата без уважение 

като се взима в предвид действащата транспортна схема и 

липсата на обособени места в зоната в която желае да си 

закупи. 

 

 По пета точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на 

решение относно НЧ „Х.Н.Д.Палавеев – 1869” гр.Копривщица 

относно материално - техническата база на читалището. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, даде думата на г-н Г.Кесяков 

председател на НЧ „Х.Н.Д.Палавеев – 1869” гр.Копривщица. 

 Г.Кесяков – последните две години бяха правени частични ремонти 
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поради липсата на средства,остава третата част която да се довърши 

която е по малка и това е гредореда между първия и втория етаж,който 

в момента се намира над фризьорския салон и над гримьорната и част 

от коридора. Искахме техническа комисия да си каже мнението две 

писма са писани до общински съвет и до кмета,кмета вече назначи 

комисия идва една от служителките на ТСУ-Копривщица и имаме 

получено писмо,че поради липса на средства и гласуван бюджет тази 

година не може да се помогне с този ремонт това е към момента.  

 М.Тороманова – съветник,извинявайте но ми се струва,че там има 

някаква злоупотреба и затова освен отчет на дейността мен ми се иска 

кмета да направи тази комисия която е първата проверка на ремонтите 

наистина какво е вложено не просто какво е отчела фирмата. Над 

50 000лв. са налети в този гредоред 2-3 години са над по 20 000лв.  

 В.Чорбанска – ТСУ, всички сме запознати със състоянието на 

читалището,в момента няма нужда от наложителен ремонт на 

конструкцията подовата която е и това мога да кажа. 

 Я.Стоичков – съветник,а за тази част която говорим не е 

ремонтирано ? 

 В.Чорбанска – ТСУ, не е ремонтирана и е в много добро 

конструктивно състояние.Не се използва по предназначение,няма 

постоянно движение и според мен не е необходимо. 

 Я.Стоичков – съветник,защото тази комисия носи отговорност при 

падане и не дай си боже нещо да се случи там е ясно,че тази комисия 

излиза със становище,че не е нужно да се прави ремонт. 

 В.Чорбанска – ТСУ, да протокола е подписан от тримата. 

 Д.Ватахов – съветник,ако може да ни го предоставите този протокол 

за другата сесия да се запознаем какъв е проблема. 

 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, протокола е долу в ОС 

входен и може всеки да вземе копие. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС,М.Тороманова ще помоля пак да 

изчетеш проекта за решение. 

 М.Тороманова – съветник, както е на комисията но понеже е 

назначил вече комисия това да отпадне,и да ни запознае с отчет за 

вложени до сега средства и протокол от комисията. 

    

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

направеното предложение за решение. 

 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

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

Р.Галинова. 

 „против” – 0  
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 „въздържал се” – 0  

 Приема се  

 Прие се решение №62 

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

1. Възлага на кмета да ни запознае с протокола от 

назначената комисия със заповед РД №15/23.01.2020г. 

2. Възлага на кмета изготвяне на справка – отчет на 

финансовите средства относно извършените ремонти до момента 

на НЧ „Х.Н.Д.Палавеев – 1869” от община  Копривщица. 

  

 По шеста точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на 

решение относно Освобождаване от такса „Битови отпадъци” НЧ 

„Х.Н.Д.Палавеев – 1869” – гр. Копривщица. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, давам думата на С.Павлов – 

председател на КОКСПЗТСВ. 

 С.Павлов – председател на КОКСПЗТСВ, представи становището на 

комисията. 

 Я.Стоичков – съветник,някой път сме ги освобождавали някой път 

не. 

 Д.Ватахов – съветник, не става на въпрос само за читалището те 

дават обекти под наем и освобождаваме и тях,които генерират повече 

отпадъци от тях. 

 М.Тороманова – съветник,как са ви отношенията сега с 

наемателите? 

 Г.Кесяков – с договори за наем но те са наематели и плащат и 

патентни данъци на общината. 

 М.Тороманова – съветник,това вас не ви касае. 

 С.Павлов – съветник,аз предлагам да освободим читалището от тази 

такса. 

 М.Тороманова – съветник,с читалището винаги има проблем с тези 

финансирания и поради друга причина ние ваш бюджет не сме виждали 

реално за какво ви трябват пари и колко искате да финансираме никога 

не сме видяли. 

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

направеното предложение за решение от С.Павлов. 

 „За”- 6 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Л.Цеков, М.Тороманова, 

С.Павлов, С.Шипочинов. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 5 -  Я.Стоичков, Б.Чилов, М.Иванов, Д.Ватахов, 

Р.Галинова. 

 Приема се  

 Прие се решение №63 
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 На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА 

 НЧ „Х.Н.Д.Палавеев – 1869” – Копривщица да бъде 

освободено от такса смет. 

 По седма точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на 

решение на докладна записка на кмета във връзка с приемане 

на Културен календар на община Копривщица за 2020г. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, давам думата на С.Павлов – 

председател на КОКСПЗТСВ. 

 С.Павлов – председател на КОКСПЗТСВ, представи становището на 

комисията. 

 Л.Цеков – съветник,турнира по борба какво правим с него ?  

 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ще търсим след това те 

дойдоха много късно,въпреки,че трябва да се направи турнира по 

борба много добре знаете.Гарантирам,че ще се проведе. 

 С.Павлов – съветник,моето предложение е кмета да разпределя 

29,000 лв. които са гласувани по бюджет,като ето това където виждате 

е някаква ориентировъчна като са заложени възможно най тежките 

суми които ще отидат. 

 

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

направеното предложение за решение от С.Павлов. 

 „За”- 7 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, М.Тороманова, 

С.Павлов, С.Шипочинов, М.Иванов. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 4 -  , Б.Чилов, Д.Ватахов, Р.Галинова, Л.Цеков. 

 Приема се  

 Прие се решение №64 

 На основание чл.17 ал.1 т.5 и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА 

1. Приема Културен календар на община Копривщица за 2020 

година по Приложение №1. 

2. Средствата за обезпечаването му в размер на: 29,000 

/двадесет и девет хиляди/лева са от Бюджета на община 

Копривщица за 2020 година. 

3. Възлага на Кмета на община Копривщица да предприеме 

необходимите действия за изпълнението на настоящето 

Решение и за упражняване на контрол по финансовото 

обезпечаване на Културния календар за 2020 година. 
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 По осма точка от дневния ред -  Разглеждане и вземане на 

решение на докладна записка на кмета относно Програма за 

енергийна ефективност на община Копривщица. 

  
Б.Подгорски– председател на ОбС,давам думата на Я.Стоичков 

председател на КТСУРОСИВКЕ. 
Я.Стоичков - председател на КТСУРОСИВКЕ, представи становището 

на комисията. 
 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи на гласуване 

докладната на кмета. 

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

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

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 1 -  М.Иванов. 

 Отсъства – Р.Галинова. 

 Приема се  

 Прие се решение №65 

 На основание чл.17 ал.1 т.5 и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА 

 Приема Програма за енергийна ефективност на община 

Копривщица за периода 2020 – 2022 г. 

  

 По девета точка от дневния ред -  Разглеждане и вземане на 

решение на докладна записка на кмета относно Краткосрочна и 

дългосрочна общински програми за насърчаване използването 

на енергията от възобновяеми източници и биогорива. 

 

Б.Подгорски– председател на ОбС,давам думата на Я.Стоичков 
председател на КТСУРОСИВКЕ. 

Я.Стоичков - председател на КТСУРОСИВКЕ, представи становището 
на комисията. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи на гласуване 

докладната на кмета за Краткосрочната общинска програма. 

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

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

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 1 -  М.Иванов. 

 Отсъства – Р.Галинова. 

 Приема се  

 Прие се решение №66 

 На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.9 от ЗЕВИ, във връзка 

с чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА 
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 Приема Краткосрочна програма на община Копривщица за 

насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници и биогорива за периода 2020 – 2022 година. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи на гласуване 

докладната на кмета за Дългосрочна общинска програма. 

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

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

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 1 -  М.Иванов. 

 Отсъства – Р.Галинова. 

 Приема се  

 Прие се решение №67 

 На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.9 от ЗЕВИ, във връзка 

с чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА 

 Приема Дългосрочна програма на община Копривщица за 

насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници и биогорива за периода 2020 – 2029 година. 

  

 По десета точка от дневния ред -  Разглеждане и вземане на 

решение на докладна записка на кмета относно отдаване под 

наем на общински имоти с начин на трайно ползване – ниви с 

площ над 10,00 дка. 

 

Б.Подгорски– председател на ОбС,давам думата на Я.Стоичков 
председател на КТСУРОСИВКЕ. 

Я.Стоичков - председател на КТСУРОСИВКЕ, представи становището 
на комисията. 

 М.Тороманова – съветник, тук има,че срок за отдаване под наем е 

10 стопански години предвид,че те играят на търг ще искат хората още 

сега да чертаят а стопанската е от миналата година.Ако не търга трябва 

да е лятото и да могат те да започнат да си ги ползват реално от 

октомври.  

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи на гласуване 

докладната на кмета за Дългосрочна общинска програма. 

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

М.Тороманова, С.Павлов, С.Шипочинов, М.Иванов, Л.Цеков. 

 „против” – 1 - Д.Ватахов. 

 „въздържал се” – 0    

 Отсъства – Р.Галинова. 

 Приема се  

 Прие се решение №68 
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 Във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и на основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА. 

I. Упълномощава Кмета на Община Копривщица да  проведе 

търг с явно наддаване за  отдаване под наем на земеделска 

земя – ниви, с площ над 10дка., находящи се в землището на 

град Копривщица, както следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор 38558.9.364 с обща площ 

36168 кв.м., находящ се в м.“Мала Дълга“, землището на град 

Копривщица, с начин на трайно ползване – нива, АОС № 

809/23.06.2011г.  

2. Поземлен имот с идентификатор 38558.11.594 с обща площ 

18022 кв.м., находящ се в м.“Корията 3“, землището на 

град Копривщица, с начин на трайно ползване – нива, АОС 

№ 1418/01.10.2018г.  

3. Поземлен имот с идентификатор 38558.16.756 с обща площ 

14735 кв.м., находящ се в м.“Три поляни“, землището на 

град Копривщица, с начин на трайно ползване – нива, АОС 

№ 467/13.01.2009г.  

II.  Публичният търг с явно наддаване да се проведе при 

следните задължителни условия:  
1. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на  20,00 

лева/дка.  

2. Срока за отдаване под наем 10/десет/ стопански години.  

3. Стъпка на наддаване в размер на 10% -2,00 лева. 

4. Депозит за участие в размер на 10% от първоначалната 

тръжна цена. 

5. Стойност на тръжната документация на стойност 5,00(пет) 

лева. 

6. Имотите да се ползват за земеделски нужди, както същите 

се подържат в добро екологично състояние. 

7. Наемната цена да се актуализира  с изтичането на всяка 

стопанска година, след влизане на договора в сила, с 

натрупания за периода общ индекс на потребителските 

цени, обявен на Интернет страницата на Националния 

статистически институт и при промяна на Тарифа за 

определяне началния /минимален/ размер на годишен 

наем и аренда/в лева/. 

Всички разходи, свързани с ползването на имотите са за 

сметка на наемателя. 
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По единадесета точка от дневния ред -  Разглеждане и 

вземане на решение на докладна записка на кмета относно 

замяна за реална част от общински поземлен имот ПИ и ид. 

38558.7.72 и част от ПИ 38558.7.74 собственост на Мария 

Илиева. 

Б.Подгорски– председател на ОбС,давам думата на Я.Стоичков 
председател на КТСУРОСИВКЕ. 

Я.Стоичков - председател на КТСУРОСИВКЕ, представи становището 
на комисията. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи на гласуване 

докладната на кмета. 

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

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

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 0   

 Отсъства – Р.Галинова. 

 Приема се  

 Прие се решение №69 

 На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от 
ЗОС,чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.15, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.4 

от ЗОС и чл.41 ал.2 т.2 Наредбата за реда за 
придобиване,управление и разпореждане с общинско 

имущество. 
1.   Обявява от публична общинска собственост в частна 

общинска собственост, поради отпаднало предназначение 21,72 
кв. м. представляващи реална част от поземлен имот с 

идентификатор 38558.7.72 по КК на гр. Копривщица, целият с 
площ  197 кв.м.,   с начин на трайно ползване : За второстепенна 

улица, вид територия: урбанизирана по скица проект Скица-
проект №15-1131494-11.12.2019г. на  ПИ 38558.7.74,  ПИ 

38558.7.73 и ПИ 38558.7.72 по КК на гр. Копривщица, издадена 
от Служба по геодезия, картография и кадастър. 

2.   Допълва Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020г., приета 
с Решение 54/30.01.2020г. на ОбС - Копривщица в т. 

III.ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ, с 

2.1. Разпореждане с общински имоти - чрез замяна 

 Замяна на реална част от общински поземлен  имот  с  площ от 

21,72 (двадесет и един и седемдесет и два) кв.м.  от  ПИ с ид. 

38558.7.72 по КК на гр. Копривщица с площ от 21,72 (двадесет и 
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един и седемдесет и два) кв.м. реални  части от  ПИ с ид. 

38558.7.74 по КК на гр.Копривщица. 

3. Дава съгласие за замяна на реална част от общински 

поземлен  имот  с  площ от 21,72 (двадесет и един и седемдесет 

и два) кв.м.  от  ПИ с ид. 38558.7.72 по КК на гр. Копривщица,  

целият с площ  197 кв.м.,   с начин на трайно ползване : За 

второстепенна улица, вид територия: урбанизирана, при 

граници ПИ 38558.7.74; ПИ 38558.7.74, собственост на Община 

Копривщица, присъединяващи се към ПИ 38558.7.74 с площ 

466кв.м. ,трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 

начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10м.), 

собственост на Мария Атанасова Илиева, съгл. Н.А.№33,т. 3, 

дело2923 от 09.11.1999г., при граници: ПИ 38558.7.72; ПИ 

38558.7.73; ПИ 38558.7.75 по КК на гр. Копривщица. В замяна 

Община Копривщица получава 21,72 (двадесет и един и 

седемдесет и два) кв.м. реални  части от  ПИ с ид. 38558.7.74 

присъединяващи се към ПИ 38558.7.73 целия с площ  91 кв.м., с 

начин на трайно ползване : За второстепенна улица, вид 

територия: урбанизирана, собственост на Община Копривщица. 

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да сключи 

договор за замяна, като разходите по извършване на замяната 

се поемат от Мария Атанасова Илиева 

Приложение: Скица-проект №15-1131494-11.12.2019г. на  ПИ 

38558.7.74,  ПИ 38558.7.73 и ПИ 38558.7.72 по КК на гр. 

Копривщица, издадена от Служба по геодезия, картография и 

кадастър. 

 

По дванадесета точка от дневния ред -  Разглеждане и вземане 

на решение на докладна записка на кмета относно „МБАЛ - 

Пирдоп” АД. 

Б.Подгорски– председател на ОбС,представи докладната и даде 
думата на Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица. 

 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, всички са в акционерно 

дружество и няма как ние да не участваме и трябва да подпишем 

споразумението.Сумата е 15 600 лв. за цялата година. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи на гласуване 

докладната на кмета. 

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

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

 „против” – 0  
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 „въздържал се” – 0   

 Отсъства – Р.Галинова. 

 Приема се  

 Прие се решение №70 

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

1.  Общински съвет – Копривщица приема община 

Копривщица да бъде страна по Споразумението за 

дофинансиране на оперативния дефицит на „МБАЛ – Пирдоп” 

АД за периода 01.02.2020 – 01.02.2022 година между „МБАЛ – 

Пирдоп” АД, „Елаците – МЕД” АД, „Дънди Прешъс Метълс – 

Челопеч” ЕАД, „Аурубис България” АД и общини – акционери: 

Златица, Челопеч,Чавдар,Пирдоп,Антон и Мирково. 

2. Упълномощава Бойка Рашкова Дюлгярова – кмет на 

община Копривщица да подпише Споразумение за 

дофинансиране на оперативния дефицит на „МБАЛ – Пирдоп” 

АД за периода 01.02.2020 – 01.02.2022 година и допълнително 

споразумение за общото разпределение на средства между 

общините в размер на 15 600,00лв. за община Копривщица. 

 

По тринадесета точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на 

решение на докладна записка на кмета относно решение за 

осигуряване на собствени финансови средства за 

кандидатстване с проект „Доставка на електрически превозни 

средства за нуждите на община Копривщица”. 

 

Б.Подгорски– председател на ОбС,представи докладната и даде думата на 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, идеята е да се кандидатства 

сега дали ще се купят,дали ще има средства,дали ще бъде на по късен етап 

това е от Националния Еко фонд.Идеята ми е за автобус до гарата да се 

вземе,който да може да си го регистрира общината и евентуално кола която 

да се използва за много дейности. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи на гласуване 

докладната на кмета. 

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

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

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 0   

 Отсъства – Р.Галинова. 

Приема се  

Прие се решение №71 
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На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА 

1. Общински съвет – Копривщица дава съгласие община 

Копривщица да кандидатства за финансиране с проект 

„Доставка на електрически превозни средства за нуждите на 

община Копривщица”. 

2. Общински съвет – Копривщица дава съгласие за 

осигуряване на собствени финансови средства по проект 

„Доставка на електрически превозни средства за нуждите на 

община Копривщица” в случай на одобрение. 

 

По четиринадесета точка от дневния ред - Разглеждане  и 

вземане на решение на докладна записка от Николай 

Карагьозов – секретар на община Копривщица относно Издигане 

бюст-паметник на заслужилия треньор Филип Кривиралчев. 

 

Б.Подгорски– председател на ОбС,представи докладната 

 

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

кмета. 

„За”- 8 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, М.Тороманова, 

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

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 0   

 Извън залата - С.Павлов, Я.Стоичков. 

 Отсъства – Р.Галинова. 

Приема се  

Прие се решение №71 

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

Възлага на кмета и архитекта на община Копривщица да 

излезнат със становище за определяне на терен за поставяне на 

бюст-паметник на заслужилия треньор на националния отбор по 

класическа борба Филип Андреев Кривиралчев. 

 

По точка отговори на питания – няма писмени отговори 

По точка шестнадесета питания: 

 

Д.Ватахов – съветник:  

 

1. Присъствената форма на Архитекта и кой я води ? 
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По седемнадесета точка от дневния ред – представяне 

Програма на кмета за Управление мандат 2019 – 2023г. пред 

ОбС – Копривщица.  

 

 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, представи като 

презентация Програма на кмета за Управление мандат 2019 – 2023г. 

пред ОбС – Копривщица.  

 

 

 

 

 

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

в 15:00 часа. 

 

 

 

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

   /Ц.Галинова/                       /Б.Подгорски/ 


