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ПРОТОКОЛ 

№15 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                          Община Копривщица 

ДАТА:                                      23.07.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           17:35 h –17:50 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 23.07.2020 г. от 17:30 часа  в заседателната зала на ОбС се проведе 

извънредно заседание на Общински съвет гр. Копривщица. 

На заседанието присъстваха общински съветници с изключение на 

С.Шипочинов, М.Тороманова и Б.Чилов. 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, представи проекта за дневен 

ред. 

1. Потвърждаване на Решение №104/06.07.2020г. във връзка с промяна в 

раздел IX, от Наредба за цени на услуги на територията на община 

Копривщица. 

2. Разни 

3. Отговори  на питания 

4. Питания       

 
Б.Подгорски – съветник, предложи в точка разни да бъде включено: 

Процедура за неприсъствено вземане на решение от Областния съвет за развитие 
на Софийска област. 

 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване 
направеното от Б.Подгорски предложение. 

„За”- 4 - Р.Галинова, Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев. 
„против” – 0. 
„въздържал се” – 4 - Л.Цеков, Д.Ватахов, С.Павлов,  М.Иванов. 

Не се приема 
 

 Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване дневния 
ред. 

„За”- 8 - Л.Цеков, Р.Галинова, Д.Ватахов, Б.Подгорски, Я.Стоичков, 

Н.Кривиралчев, С.Павлов,  М.Иванов. 
„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 
 
По първа точка от дневния ред –  Потвърждаване на Решение 

№104/06.07.2020г. във връзка с промяна в раздел IX, от Наредба за цени 
на услуги на територията на община Копривщица. 

 
Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, представи мотивите за върнато 

Решение №104/06.07.2020г. от Областна администрация на Софийска област за 
ново обсъждане на решението. 
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Д.Ватахов – съветник, по принцип аз не съм го гласувал и предния път това 

решение, казах каква е причината не смятам, че няколко деца ще ни объркат и 
дадох предложение ако прецените да записват децата които са в нашето училище 

и да го поемем ние като разходи, казахте че не става, преценявате има го 
предложението.Това нощно къпане да спре, щом има камери. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, тази година няма със сигурност. 

Д.Ватахов – съветник, предлагам да отменим Решение №104/06.07.2020г. 
 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, постави на гласуване 
докладната на кмета на община Копривщица. 
 „За”- 1 - Я.Стоичков. 

„против” – 2 - Д.Ватахов, Б.Подгорски. 

„въздържал се” – 5 - Л.Цеков,Р.Галинова,Н.Кривиралчев,С.Павлов, М.Иванов. 

Не се приема 

 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване 
предложението на Д.Ватахов за отмяна на Решение №104/06.07.2020г. 

„За”- 7 - Л.Цеков, Р.Галинова, Д.Ватахов, Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, 
С.Павлов,  М.Иванов. 

„против” – 0. 
„въздържал се” – 1 - Я.Стоичков. 
Приема се 

Прие се Решение №105 

На основание чл.21 ал.1 т.23 и чл.45 ал.9 от ЗМСМА 

Отменя Решение №104/06.07.2020г. 

 

 

Точка четвърта питания. 

 

С.Павлов – съветник: 

 

1. Моля да ни бъде предоставена информация относно извършените ремонти 

на народно читалище „Х.Н.Д. Палавеев-1869” гр.Копривщица, финансирани от 

община Копривщица за периода 2015-2020 година и количествено стойностните 

сметки за тях. 

Н.Кривиралчев – съветник: 

 
1. Ул. „Райново дере” от както откраднаха жиците ли няма осветление и нещо 

ще се прави ли ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да, ще се прави чакаме ЧЕЗ, 
сумата е стабилна но ще се прави. 

Н.Кривиралчев – съветник, няма ли те да го правят ? 
Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, не, общината си възстановява 

всичко. 
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М.Иванов – съветник: 

 
1. Има катастрофирала кола от общината, гражданите питат кой е виновен и 

кой ще поеме щетите, говорим за един джип в горското ? 

 

Р.Галинова – съветник: 
 

1. Пари за дрехи за персонала на ДГ „Евлампия Векилова” ще има ли ? 

 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,за сега няма, изчакваме корона 

вирус не могат да се съберат такси,данъци когато имаме, може и в края на 

годината или в началото на другата, по-принцип в началото на годината е 

правилно да се дават.Очакваме да видим какви са финансовите резултати и 

тогава, имаше предвидени в началото на годината но сега е ниска събираемостта. 

 

Б.Подгорски – съветник: 
 

1. Може ли Администрацията да предоставят малко повече информация какво 

се случва с проекта за ДГ „Евлампия Векилова” ? 

  
 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 18:00 

часа. 

 

 
 

 

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

   /Ц.Галинова/                       /Л.Цеков/ 


