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ПРОТОКОЛ 

№16 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                          Община Копривщица 

ДАТА:                                      30.07.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           15:00 h –16:35 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 30.07.2020 г. от 15:00 часа  се проведе заседание на открито на 

Общински съвет гр. Копривщица. 

На заседанието присъстваха всички общински съветници с изключение на 

С.Шипочинов  и кмета на община Копривщица. 

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

ред. 

1. Разглеждане и вземане на решение за Справка – отчет на У – 

„Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за второто тримесечие на 2020 

година. 

2. Разглеждане и вземане на решение по Отчетен доклад за дейността на 

читалище „Х.Н.Д.Палавеев-1869” за 2019 година и отчет на 

изразходваните от бюджета средства. 

3. Разглеждане и вземане на решение по докладна записка от кмета на 

община Копривщица във връзка с включване на СУ „Любен Каравелов” 

гр.Копривщица в списъка на защитените училища. 

4. Разглеждане и вземане на решение по докладна записка от кмета на 

община Копривщица във връзка с включване на ДГ „Евлампия Векилова” 

гр.Копривщица в списъка на защитена детска градина. 

5. Разни 

6. Отговори  на питания 

7. Питания       

С.Шипочинов – отсъства  

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, ако има предложения по 

така изчетения дневен ред. 

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

изчетения дневния ред. 
„За”- 10 - Б.Подгорски, Б. Чилов, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, С.Павлов,  

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

„против” – 0. 
„въздържал се” – 0 
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По първа точка от дневния ред –  Разглеждане и вземане на 

решение за Справка – отчет на У – „Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, 

за второто тримесечие на 2020 година. 

 
Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, даде думата на М.Тороманова – 

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

комисията. 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, постави на гласуване така 
внесената Справка – отчет на У – „Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп. 

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

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 -   

Приема се  

Прие се Решение №106 

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

Приема справка – отчет на У – „Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за 
второто тримесечие на 2020 година. 
 

По втора точка от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение 
по Отчетен доклад за дейността на читалище „Х.Н.Д.Палавеев-1869” за 

2019 година и отчет на изразходваните от бюджета средства. 
Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, даде думата на М.Тороманова 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 
М.Тороманова – съветник, представи докладната на комисията, на комисията 

бяхме поискали на Читалището, разходите колко са за по граждански договор и 

колко за заплати, това понеже аз го исках да кажа защо, идеята ми беше, че 
повече да могат да бъдат ако може на трудови договори вместо на граждански 

договори. 
Б.Подгорски – съветник, а самата справка има ли я ? 
М.Тороманова – съветник, не е подадена към момента. 

С.Павлов – съветник, тя е за миналата година и не са я получили от 
счетоводството понеже то е в Пирдоп, а сега прекратяваме договора с тях и са 

малко по бавни явно заради това. Иначе да ние го говорихме още на комисията 
ще се преправят всички граждански договори, които имат шанс да станат трудови 
ще си станат трудови договори. Самата справка като дойде ще я вкараме.  

Л.Цеков –председател на ОбС-Копривщица, подложи на гласуване Отчетен 
доклад за дейността на читалище „Х.Н.Д.Палавеев-1869”  

„За”- 10 - Б.Подгорски, Б. Чилов, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, С.Павлов,  
Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, М.Иванов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 
Приема се  

Прие се Решение №107 
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА 
 Приема отчетния Доклад на ръководството за дейността на читалище 

„Х.Н.Д.Палавеев-1869” за 2019г. и отчета за изразходваните от бюджета 
средства. 
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По трета точка от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение 

по докладна записка от кмета на община Копривщица във връзка с 

включване на СУ „Любен Каравелов” гр.Копривщица в списъка на 

защитените училища. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, даде думата на М.Тороманова - 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 
М.Тороманова - председател на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на 

комисията. 
Б.Подгорски – съветник, имаше някакви индикации в началото на годината за 

съкращаване на този списък даже и приказки за прекратяване финансирането на 

съществуването на тези, има ли някакви такива индикации? 
Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, няма, има си критерии приети в 

Министерския съвет, приети от Парламента, отговаряме на всички критерии. 
Л.Цеков – председател на ОбС- Копривщица, постави на гласуване докладната 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 0  

 Приема се  

 Прие се Решение №108 
 На основание чл.2 от Постановление №121 на МС от 23.06.2017г., 

чл.54, ал.1 от ЗПУО и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА. 
Възлага на кмета на община Копривщица в срок до 10.09.2020г. да 

внесе в МОН,мотивирано предложение  СУ „Любен Каравелов” гр. 

Копривщица да бъде включено в Списъка на защитените училища. 
 

По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на решение 
по докладна записка от кмета на община Копривщица във връзка с 
включване на ДГ „Евлампия Векилова” гр.Копривщица в списъка на 

защитена детска градина. 
 
Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, даде думата на М.Тороманова - 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 
М.Тороманова - председател на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на 

комисията. 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, постави на гласуване 
докладната на кмета. 

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

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 

 Приема се  

 Прие се Решение №109 
 Възлага на кмета на община Копривщица в срок до 10.09.2020г. да 
внесе в МОН, мотивирано предложение  ДГ „Евлампия Векилова” гр. 

Копривщица да бъде включено в Списъка на защитените детски градини. 
 

 Точка пет – разни 
 Няма предложения за включване в точка разни в началото на 
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заседанието. 

 
Точка шест - отговори на питания. 

 Има постъпили писмени отговори от кмета на Община Копривщица, 

приложени към документите за заседанието. 

 

Точка седма - питания. 

 

Б.Подгорски – съветник: 

 

1. С нещо може ли да помогнем и в смисъл да преценим има индикации,че 

контейнерите тези големите,зелените контейнери са малко в града, да кажем на 

три точки са нужни. Може ли да направим чрез решение, чрез запитване по какъв 

начин, каква процедура да направим с фирмата да кажем да ги задължим или 

друга дума да използваме да доставят още контейнери?  

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,ако имаме нужда плащаме си и 

фирмата ни ги доставя на секундата. 

Б.Подгорски – съветник, по мнение на граждани,които са ми казали има 

нужда. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ще изпратим служители на ТСУ, 

да проверят. 

2. Въпроса ми е към г-н Павлов, като действащ председател на Читалището, 

до колкото разбирам има дали е направена или не е, но има идея да се направи 

поръчка за шиене на костюми,които да обслужват дейността на Читалището. 

Имаме „Жив Музей”, имаме макар и в намален състав жени които да ушият тез 

неща.Едното запитване може ли, не може ли не е ли редно да опитаме с ценова 

оферта с варианти първо да предложим работа и да подсигуриме работа на тези 

хора така или иначе в намален състав но ги има, ако нямат възможност, ако нямат 

ценова оферта или ако нещо не е във възможностите да го покрият ок. 

С.Павлов – съветник, говорили сме и с жените, ходила е секретарят на 

Читалището, казала е за какво става на въпрос като дрехи но платовете които 

трябва да се закупят за тези дрехи ще излязат доста скъпо, докато вчера имах 

среща с една жена която дойде с платове които са и оставали от носии, които ще 

излезе много по евтино, като тя ще направи само на седем жени а за останалите 

най - вероятно ще са тук при нашите хора.Да, това ни беше даже го имаме като 

Протокол на настоятелството, точно по същия начин зададох въпроса и аз, не е 

ли по добре да останат парите в Копривщица, има ли шанс винаги гледаме да 

останат тук. 

 
Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 15:30 

часа. 

 

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

   /Ц.Галинова/                       /Л.Цеков/ 


