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ПРОТОКОЛ 

№9 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                           Община Копривщица 

ДАТА:                                      17.03.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           16:00 h –17:40 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 17.03.2020 г. от 16:00 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 и гражданина И.Лесков. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, всички сте запознати, вчера си 

позволих да пусна съобщение за отмяна на извънредната сесия. Пред 

всички да го кажа защо,съобразявайки се с извънредното положение, 

съобразявайки се със Заповедта на Здравния Министър, съобразявайки се с 

това което стиковах като информация от общинска администрация, опита от 

други общини, препоръките на всички имащи отношение към кризата, има 

вирус разпространява се и т.н., си позволих да пусна това съобщение за 

отмяна на това заседание. Имайки в предвид също така, че няма материали 

вкарани официални материали, които да бъдат разгледани и преди това 

основно няма никаква индикация нито от областна администрация нито от 

кмета за нужни действия и нарочни решения, които ние да вземем за да 

освободят някакви належащи действия относно ситуацията. И в момента 

смятам, че това беше правилно да го отмениме при положение, че има 

обявено бедствено положение.Всичко се диктува от държавата и от 

въпросния щаб сформиран в ситуацията, всички действия и мерки се 

налагат от там. Повсеместно на ниво община на територии според 

ситуацията се взимат определените мерки, нямаме регистриран случай, 

имаме двама човека, които са под карантина, на единия който е изтекла 

карантината на другия ако не се лъжа утре изтича. Това ми бяха основните 

доводи заради,които и при ясната позиция на всеки един от вас или на 

група нямаше ясна декларирана позиция с ясните решения, предложения за 

решения, които трябва да се разгледат. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, откривам заседанието и първото 

ми предложение е то да бъде при закрити врати с изключение на 

присъстващия гражданин Иван Лесков. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

направеното от него предложение. 

  „За”- 9 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Борис Чилов, С.Павлов,  Л.Цеков, 

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

„против” – 0.  

     „въздържал се” – 0 

Отсъстват: Р.Галинова и Н.Кривиралчев. 
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Приема се. 

Р.Галинова – влезна в залата. 

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

1. Разглеждане и вземане на решение относно ситуацията с коронавирус 
COVID-19 и влезналото в сила извънредно положение в Република 

България. 

2. Разглеждане и вземане на решение относно върнато решение 

№63/28.02.2020г. от кмета на община Копривщица. 
3. Разглеждане и вземане на решение относно сигнал от Георги Келчев. 
4. Разни 

5. Отговори на питания 

6. Питания  

 

Б.Подгорски – председател на ОбС, има постъпили нови материали като 

предлагам тези две точки да влезнат в дневния ред като т.4 и допълнителен 

материал да се добави към т.3 : 

- Докладна от кмета на община Копривщица, относно проектно 

предложение по процедура BG16RFOP001-6.002 – Развитие на туристически 

атракции. 

- Допълнение към т.3 от дневния ред относно сигнал от Г.Келчев. 

 

М.Тороманова – съветник, предлагам т.3 да отпадне, първо не е гледана 

на комисия и второ не е толкова спешна. 

  

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

направеното предложение на М.Тороманова. 

„За”- 9 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Борис Чилов, С.Павлов,  Л.Цеков, 

М.Тороманова, Р.Галинова, С.Шипочинов, М.Иванов. 

         „против” – 0.  

     „въздържал се” – 1 - Д.Ватахов. 

Отсъства: Н.Кривиралчев.  

 

Б.Подгорски – председател на ОбС, предлагам като т.3 да влезне 

допълнителния материал докладната от кмета. 

„За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Борис Чилов, С.Павлов,  Л.Цеков, 

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

         „против” – 0.  

     „въздържал се” – 0  

Отсъства: Н.Кривиралчев.  

Н.Кривиралчев влезна в залата. 

 

Б.Подгорски – председател на ОбС, подложи но гласуване дневния ред с 

направените по него промени. 
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„За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Борис Чилов, 

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

М.Иванов. 

„против” – 0.  

 „въздържал се” – 0 

 Прие се следния дневен ред: 

1. Разглеждане и вземане на решение относно ситуацията с коронавирус 
COVID-19 и влезналото в сила извънредно положение в Република 

България. 
2. Разглеждане и вземане на решение относно върнато решение 

№63/28.02.2020г. от кмета на община Копривщица. 

3. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка на кмета на 
община Копривщица относно проектно предложение по процедура 

BG16RFOP001-6.002 – Развитие на туристически атракции. 
4. Разни 
5. Отговори на питания 

6. Питания  
 

По първа точка от дневния ред – Разглеждане и вземане на 

решение относно ситуацията с коронавирус COVID-19 и 
влезналото в сила извънредно положение в Република 

България. 
Б.Подгорски – председател на ОбС, кажете предложенията, които 

написахте по т.1. 
 М.Тороманова – съветник, предложенията ми са: 

1.  Възлага на кмета на община Копривщица при необходимост да разшири 

дейността на „Домашен социален патронаж” и включи необходимите дейности 

за обслужване на населението относно доставка на храна, приготвяне на 

същата в почивни дни и други дейности, които е необходимо. 

2. Възлага на кмета на общината да разшири дейността на „Жив музей” и 

да започнат да се шият лични предпазни средства от работещите там. 

3. Освобождава наемателите със сключени договори с община Копривщица 

за наем на търговски обект, който не може да осъществява същата, съгласно 

Заповед №РД-01-24/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, за 

периода в който тече извънредното положение. 

4. Възлага на кмета на община Копривщица за срока на извънредното 

положение да спре изпълнението на инвестиционната програма. Да 

организира ограничаване разходването на средства от общинския бюджет за 

същия период и изпълнението на програмата да става в рамките на 

сключените вече договори, покриването на заплатите и текущо необходимите 

разходи. 

Ние когато взимахме решението за такса битови отпадъци добавихме 

малко пари и съвсем съм наясно,че те ще са малко, към измиването на 

улиците да се направи сега едно измиване и дезинфекциране на улиците и 

паркирането да бъде освободено така или иначе няма кой знае колко коли за 

периода на кризата да не се събира такса паркинг. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, персонала е освободен. 
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М.Тороманова – съветник, това е което имам като предложения и което 

смятам, че ако ние сега не го вземем като решение един ден кмета ще бъде 

уязвим, че ако го направи без ние да имаме предварително решение и да 

добавим в края на решението на основание чл.60 ал.1 и ал.3 от АПК, взетото 

решение влиза в предварително изпълнение. 

С.Павлов – съветник, аз искам само да добавя, че ако кмета на общината 

мисли, ме няма достатъчно работници може сега преди да е настъпила по-

голяма криза или евентуално дано не се случва да се открие  болен в града 

сега да се направи нещо като сформиране на доброволци, които имат 

желание, сега да се потърсят, сега да се обяви това набиране на доброволци а 

не в момента на криза защото тогава всички ще са паникьосани. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, то е обявено, специално за 

разнасянето на храната, също го има, че събираме доброволци и който иска 

да се обади за да може да реагираме. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, г-жо кмет относно предложенията за 

решения? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, аз съм съгласна.Благодаря, 

че има някой така бързо да отреагира. 

Д.Ватахов – съветник, това ми е мисълта ако може такива два,три костюма 

от някъде да намерим за тези, които са под карантина доставките да стават с 

такива костюми и маски. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да, търсим. 

И.Лесков – имам конкретно предложение и по процедурата за водене и 

конкретно по първа точка. 

Първо по процедурата г-н Подгорски като председател на ОбС, вие сте 

пределно на ясно,че имате права и задължения не само вие, всеки 

председател на ОбС, в ЗМСМА и под законовите актове един от които е 

Правилника за организация е дейността на ОбС – Копривщица , вие имате 

право да насрочвате сесия но нямате право да я отменяте.Всичко тръгна от 

там аз проследих, вероятно сте се подвели по тези препоръки и т.н.,което не е 

подвеждане, подвеждането е че не сте спазили закона.Значи трябва да 

градирате, позволявам си да ви дам този съвет във вашата дейност следното: 

конституция, закон, под законов акт. Препоръките на който и да бъдат ако 

няма консенсус те са абсолютно безпредметни и затова има общински съвет, 

който трябва да вземе решение за да задължи кмета какво да направи а кмета 

с негова заповед задължава цялото население, затова отмяната на сесия то 

няма такава процедура, ако бяхте на сесия установили, че няма кворум си има 

ред, ако на сесия се съберете и някой направи предложение сесията да бъде 

насрочена за друга датата си има ред. 

Относно предложенията по точка първа – изцяло се присъединявам към Мария 

Тороманова и искам да дам две предложения. Разбрах, че има сформиран 

оперативен кризисен не знам какъв щаб, моите уважения към членовете на 

щаба за първи път виждам щаб само с жени което не следва да се 

омаловажава неговата дейност но този щаб би следвало да вземе пример от 

Национален щаб и да излиза с информация, предполагам, че това е една от 
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дейностите защото не разбрах той какво ще прави и в тази връзка може да 

вземете решение да възложите на кмета ако пък не щаба да дава ежедневна 

информация или през определен период за влизащите в града чужденци и 

наши съграждани които са били в чужбина. Аз си спомням когато моите деца 

бяха всяка зима в карантина на вратата на апартамента личния лекар на 

вратата слагаше една табела бяла с червен кръст и пишеше карантина което 

означава, че се спира достъпа до това жилище, нещо подобно може да се 

направи и тук. Предлагам да обсъдите и да направите трансфер между 

функции там където е възможно във функция здравеопазване и с тези 

средства да бъде назначен санитарен патрул, който във времето може заедно 

с полицаите да дежури, може и отделно, да се осигурят такива дистанционни 

термометри и на слизащите от автобусите да се мери температурата ако 

трябва да се направят КПП да се направи контрол на достъп ако трябва да се 

ограничат командировките извън Копривщица но трябва да се вземат спешни 

мерки. За сега ние сме едно от малкото населени места където няма огнище 

на зараза, но представете си какво ще ако се появи един човек и той бъде 

установен късно, за да не се стига до там, ето това са предложенията които 

направи Мария, ако се съобразите и с моите предложения да ги вземете като 

решение са едни част от превантивните мерки, които ще предотвратят 

причините а няма след това да гоним следствията, късно ще е ако има двама 

трима заразени тука да се налепи града с червени етикети, по добре да не се 

стига до там. Предполагам г-жо Дюлгярова, че не сте наясно дали ще има или 

няма да има събор. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, не съм наясно. 

И.Лесков – Имате ли идея кога ще стане ясно ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, нямаме. 

И.Лесков – и още една група която е потенциален вносител на вируса в 

Копривщица, това са работниците на гарата, те в момента отсъстват но ще 

дойдат те си имат график, ние ги контролираме аз съм взел мерки при нас да 

извършваме такъв елементарен санитарен контрол но тия хора се движат и из 

града. Възможно ли е да се провери както Стоян моите адмирации направи 

дарение на детската градина и примерно общината да направи проучване и да 

обяви, че може да купи по голямо количество от тези дистанционни 

термометри и който иска да си вземе. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,  цената е между 80,00 лв, 

и 120,00 лв. 

М.Тороманова – съветник, понеже сега ще започне кампанията за 

чертане на земеделските производители дали са стиковани нещата там при 

дежурните кой да допускат и кой не ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, винаги пускат по един 

където и да е дали долу или горе по един, дезинфекцират си ръцете и се 

качват нагоре. 

М.Тороманова – съветник, към предложените от мен точки предлагам да 

добавим още две точки: 
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- Възлага на кмета на община Копривщица да организира санитарен 

контрол на достъпа. 

- Възлага на кмета  на община Копривщица на официалната страница 

на община Копривщица регулярно да се изнася информация за 

състоянието на развитието на пандемията в община Копривщица. 

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

направеното предложение от 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 №73 

На основание чл.21, ал.1 т.7 и т.23 от ЗМСМА, и чл.8 ал.6 от ЗМДТ и 

във връзка със Заповед №РД-01-24/13.03.2020г. 
1. Възлага на кмета на община Копривщица при необходимост да 

разшири дейността на „Домашен социален патронаж” и включи 

необходимите дейности за обслужване на населението относно 

доставка на храна, приготвяне на същата в почивни дни и други 

дейности, които е необходимо. 

2. Възлага на кмета на общината да разшири дейността на „Жив 

музей” и да започнат да се шият лични предпазни средства от 

работещите там. 

3. Освобождава наемателите със сключени договори с община 

Копривщица за наем на търговски обект, който не може да 

осъществява същата, съгласно Заповед №РД-01-24/13.03.2020г. на 

Министъра на здравеопазването, за периода в който тече 

извънредното положение. 

4. Възлага на кмета на община Копривщица за срока на 

извънредното положение да спре изпълнението на инвестиционната 

програма. Да организира ограничаване разходването на средства от 

общинския бюджет за същия период и изпълнението на програмата да 

става в рамките на сключените вече договори, покриването на 

заплатите и текущо необходимите разходи. 

5. Възлага на кмета на община Копривщица да организира 

санитарен контрол на достъпа. 

6. Възлага на кмета  на община Копривщица на официалната 

страница на община Копривщица регулярно да се изнася информация 

за състоянието на развитието на пандемията в община Копривщица. 

Взимайки под внимание взетото решение на Народното събрание 

за извънредно положение в страната/ДВ бр.22 от 13.03.2020г. и на 

основание чл.60 ал.1 и ал.3 от АПК, взетото решение влиза в 

предварително изпълнение. 
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По втора точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на 

решение относно върнато решение №63/28.02.2020г. от кмета 
на община Копривщица. 

 

Б.Подгорски– председател на ОбС, представи докладната на кмета. 
М.Тороманова – съветник, само че 31 октомври е за сгради,които не 

се обитават а това е по различно, за бюджета съм съгласна а относно 
срока там е за съвсем друг вид срок за обявяване за освобождаване от 

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

докладната на кмета. 

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

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 1 -  С.Шипочинов. 

 Приема се  

 Прие се Решение №74 
 На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.63 и чл.67 ал.16 от ЗМДТ 

 Отменя Решение №63/28.02.2020год. 

 
По трета точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на 

решение на докладна записка на кмета на община Копривщица 
относно проектно предложение по процедура BG16RFOP001-6.002 – 

Развитие на туристически атракции. 

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

 
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  

 Приема се  

 Прие се Решение №75 
 На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА 

 Общински съвет – Копривщица дава съгласие община Копривщица 
да кандидатства с проектно предложение по процедура BG16RFOP001-

6.002 – Развитие на туристически атракции. 
 
По точка отговори на питания – няма писмени отговори 

 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, отговори устно на питания от 

общински съветници по Протокол №8/28.02.2020г. 
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Д.Ватахов – съветник - Присъствената форма на Архитекта и кой я води ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, присъствената форма я води 

Павлина Азманова-Доганова, архитекта си е на постоянен договор 800,00 лв. 

заплата,като му възлагам всякакви неща и е под мое ръководство, работим  и 

дистанционно, не ми е нужен винаги да е тук в общината. 

 

 

 

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

16:40 часа. 

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

   /Ц.Галинова/                       /Б.Подгорски/ 


