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ПРОТОКОЛ 

№17 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                          Община Копривщица 

ДАТА:                                      12.08.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           13:15 h –13:50 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 12.08.2020 г. от 13:00 часа  се проведе заседание на открито на 

Общински съвет гр. Копривщица. 

На заседанието присъстваха общински съветници с изключение на 

Б.Подгорски и Я.Стоичков, кмета на община Копривщица, служители от ОА и 

граждани. 

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

ред. 

1. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на 

община Копривщица относно информация за изпълнение на бюджета на 

Община Копривщица към 31.12.2019г. 

2. Разглеждане и вземане на решение на Отчет за състоянието на общински 

дълг на Община Копривщица към 31.12.2019г. 

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

община Копривщица относно Актуализация бюджет 2020г. 

4. Разглеждане на Доклад от читалищното настоятелство при НЧ 

„Х.Н.Д.Палавеев-1869” гр.Копривщица. 

5. Разни 

6. Отговори  на питания 

7. Питания       

Б.Подгорски, Б.Чилов и Я.Стоичков – 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”- 8 - Н.Кривиралчев, С.Павлов,  Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, 
Д.Ватахов, М.Иванов, С.Шипочинов. 

„против” – 0. 
„въздържал се” – 0 
 

По първа точка от дневния ред –  Разглеждане и вземане на решение 
на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

информация за изпълнение на бюджета на Община Копривщица към 
31.12.2019г. 
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Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, даде думата на М.Тороманова – 

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

комисията, само остана от ОП да ни кажете защо 80 000лв. са прехвърлени във 
фонд работна заплата. 

В.Йовкова – ДДФСД, най - добре е отговора да дойде от ОП, недостиг във 

фонда в първоначално предвидения това е отговора, но какво точно е наложило 
дали изплащане на хонорари извън предвидените за годината могат да отговорят 

от ОП, запазват финансовата си рамка няма надвишения над предвидените за 
годината средства, но това вътрешно преместване от параграф в параграф е за 
недостиг във фонда, но кое е наложило този недостиг конкретно. 

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

докладната на кмета на община Копривщица. 
 „За”- 8 - Н.Кривиралчев, С.Павлов, Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, 

Р.Галинова, М.Иванов, С.Шипочинов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 -   

Приема се  

Прие се Решение №110 

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. 140, ал. 5 от ЗПФ и чл.46 ал.2 от Наредбата за 

съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три 
години, за съставяне и приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Копривщица. 

 
1. Приема информация  за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г., съгласно 

Приложение 1, както следва: 
1.1  По прихода, в т. ч.:                                         -     5 094 410 лв. 

За делегирани от държавата дейности           -     2 198 699 лв. 

За местни дейности         -     2 895 711 лв. 

1.2 По разхода, в т. ч.:                                   -     5 094 410 лв. 

За делегирани от държавата дейности         -     2 198 699 лв. 

За дофинансиране на делегирани от  
държавата дейности със собствени приходи  -  263 670 лв. 

За местни дейности         -    2 632 041лв.  

   
2. Приема информация за поименния списък за капиталови разходи към 

31.12.2019г. съгласно Приложение 2. 

3. Приема информация за извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2019 г. 
съгласно Приложение 3. 

 
По втора точка от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение 

на Отчет за състоянието на общински дълг на Община Копривщица към 
31.12.2019г. 

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

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

комисията. 
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Л.Цеков –председател на ОбС-Копривщица, подложи на гласуване Отчет за 

състоянието на общински дълг на Община Копривщица към 31.12.2019г. 
 

„За”- 8 - Н.Кривиралчев, С.Павлов,  Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, 
Д.Ватахов, М.Иванов, С.Шипочинов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 
Приема се  

Прие се Решение №111 
 На основание чл.9, ал.3, от Закона за общинския дълг 
 Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община 

Копривщица към 31.12.2019г.,съгласно Приложение №1. 

 

 

По трета точка от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на 
докладна записка от кмета на община Копривщица относно Актуализация 
бюджет 2020г. 

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 на община Копривщица. 
 „За”- 8 - Н.Кривиралчев, С.Шипочинов, С.Павлов, Л.Цеков,  М.Тороманова, 

Р.Галинова, Д.Ватахов, М.Иванов. 

„против” – 0  

„въздържал се” – 0  

 Приема се  
 Прие се Решение №112 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА. 

1. Приема компенсирани промени в бюджета на Община Копривщица,както 

следва:  
                        Било         Става 

    Дейност 2122”Общинска администрация”                                                 

§1020  Външни услуги                                                       73888      57888 

 Дейност 604”Осветление на улици и площади” 

§5204 Придобиване на транспортни средства                25000     41000 

   Дейност  623”Чистота” 
§0100 Заплати и възнаграждения на персонала по ТП  124392    116392 

§0200 Други възнаграждения и плащания на 
 персонала   8228        8228 
§0500 Задължителни осигурителни вноски                       24349      21349 

§1000 Издръжка                                                                    51480      40980 
§1900 Платени данъци,такси и административни                 100          100 

 санкции 
§5205 Придобиване на стопански инвентар                               0      13500 
§5204 Придобиване на транспортни средства          15000       23000 
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     Приложение:Проект на актуализация на бюджета за разходите от 

дейността на ОП”Копривщица”2020г. 
 

 
По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане на Доклад от 

читалищното настоятелство при НЧ „Х.Н.Д.Палавеев-1869” 

гр.Копривщица. 
Б.Чилов – се присъедини. 
Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, даде думата на М.Тороманова - 

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

комисията. 

С.Павлов – съветник, 22 000лв. са, пуснал съм официално за разсрочено 
плащане, приготвил съм примерен погасителен план,ако всичко е наред 2023 г. 

по това време би трябвало да е изплатено. 
Приема за информация   

 

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

заседанието. 
 

Точка шест - отговори на питания. 

Няма питания. 

Точка седма - питания. 

 

Н.Кривиралчев – съветник: 

 

1. Г-н Подгорски не може да присъства и за това ме помоли да попитам аз, на 

предната сесия той предложи да гласуваме за член в Областния съвет за развитие 

защото в момента нямаме такъв член, тогава го гласувахме 4 на 4 гласа и 

счетохте че не се приема, не може да го включиме. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица,аз попитах в точка разни има ли 

някакви предложения,вие си мълчахте. 

Н.Кривиралчев – съветник, не това е питане това не е предложение, тогава до 

колкото си спомням вие казахте, че ще го включите на сесия. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, то не е входирано при нас. 

Н.Кривиралчев – съветник, ама трябва да има член от общинския съвет.   

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, той е получил документи и не ги 

е входирал при нас, нищо не мога да вкарам без да има черно на бяло, аз не знам 

за какво става на въпрос. 

Н.Кривиралчев – съветник, там трябва да има член от общински съвет. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, ще определим, той получава 

някакви документи, държи си ги вкъщи а не в общинския съвет което е задължен 

да е в общинския съвет. Той е взел някакъв документ, нали трябва да го прочетем 

този документ да знаем какво ще гласуваме, да представи документ ще го 

включиме не е проблем и в извънредна сесия. 

С.Павлов – съветник, ама ние не знаем за какво точно става на въпрос за къде 

е този член, той тогава го предложи стана на въпрос каза, че може да се изчака 
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до следващата сесия, разбрахме се да изчака до следващата сесия и не го внесе 

като предложение и ние няма какво да гласуваме като няма предложение. 

Н.Кривиралчев – съветник, в Решение №3, сме приели, че трябва да имаме 

член от общински съвет в този Областен съвет за развитие, ние имаме но като 

председател г-н Подгорски , сега не е председател той и сега дефакто нямаме. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, в Решението  определено ли  

поименно ? 

Н.Кривиралчев – съветник, да 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, значи той си остава, ние сме 

взели Решение. Много добре знаете Правилника, прочетете го, че се прави 

предложение писмено или устно да се обясни за какво става на въпрос, само се 

спомена, той е получил даже държеше документите в ръцете си той нито ги 

представи при нас нито нищо, нека ги внесе да видим за какво става на въпрос. 

 

М.Тороманова – съветник: 

 

1. Защо 80 000лв. от ОП  са прехвърлени във фонд работна заплата ? 

2.  Каква е причината от Общинското горско да те карат да си купуваш дъбови 

дърва а не букови и въобще нямало букови към момента ? 

А.Азманова – гражданин, аз също съм във връзка с дървата, отидох да 
платя казаха ми, че няма букови дърва, аз габър и чам не ме устройва. 

Искам да знам каква е причината за населението да няма букови дърва? 
Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ще отговорят писмено и ще 

имате, лично ще ви изпратя писмо.   
А.Азманова – гражданин, вие казахте в предизборно, че няма да е както 

преди си търсехме превоз а ще бъде всичко организирано, сега не знам колко е 

организирано но въпроса ми е аз живея на тясна улица и как ще пристигне до моя 
адрес, дървата как ще пристигнат с тези превози които са във фирмата която ги 

кара ?  
 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, не е проблем ако може да влиза 

малка газка, ще ви ги докарат с по малък транспорт.  

 А.Азманова – гражданин, самосвал влизаше. 
 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ще ги предупредим да си правят 

сметка и да се вземат с по-малък транспорт, като ходите да си платите кажете им 
да знаят, аз вече като знам и аз ще ги предупредя. 

 А.Азманова – гражданин, искам горе-долу да ми кажете ориентировъчно кога 

мога да отида да си платя букови дърва ?  
 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, нека да ни дадат отговор от 

Общинското предприятие и ще и кажем. 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 13:50 

часа. 

 

 

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

   /Ц.Галинова/                       /Л.Цеков/ 


