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ПРОТОКОЛ 

№21 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                          Община Копривщица 

ДАТА:                                      26.11.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           14:00 h –14:55 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

 

 

Днес 26.11.2020 г. от 14:00 часа  в голямата заседателната зала на община 

Копривщица се проведе редовно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Копривщица, 

Зам.кмета на община Копривщица и служители на ОА. 

Б.Подгорски – болничен. 

 

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

1. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

информация за изпълнение на бюджета на община Копривщица към 30.06.2020 г. 

2. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

Актуализация на бюджета на Община Копривщица за 2020 г. в частта местни 

дейности. 

3. Разглеждане и вземане на решение относно Актуализация на Бюджет 

2020г. на СУ „Л.Каравелов” 

4. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

предложение за бракуване на транспортни средства ЗИЛ-130 с рег.номер СФ 91 

11 и Сузуки Витара с рег.номер СО 22 01 АТ.  

5. Разглеждане на молба от онкоболните на гр.Копривщица. 

6. Разни 

7. Отговори  на питания 

8. Питания       

 

 

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

изчетения дневен ред. 

„За”- 7 – Л. Цеков, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Б. Чилов, С. Павлов, М. Иванов, С. 

Шипочинов,. 

„против” - 0 

„въздържал се” 0 

Отсъства: Б.Подгорски, М.Тороманова, Р.Галинова и Н. Кривиралчев. 
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По първа точка от дневния ред -  Разглеждане на докладна записка от 

кмета на община Копривщица относно информация за изпълнение на 

бюджета на община Копривщица към 30.06.2020 г. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, минала е тази точка на комисия, 

разглеждахме я на предната сесия, имаше някои въпроси и я отложихме заради 

това, че нямаше представители на ОП, те сега са тук за което им благодаря, ако 

имате въпроси моля да ги поставите. 

Р.Галинова и Н.Кривиралчев – се присъединиха. 

Д.Ватахов – съветник, благодаря на колегите, че са тук, въпроса ми е ясен и 

тогава го зададох и сега, гледам че цифрите са се променили.Искам да им кажа, че 

всеки път когато имам въпрос цифрите се променят, не може ли да си ги гледат 

преди това и да си направят актуализация и да ни изпратят верните материали, за 

каквото и да попитаме върнете назад все се променят.Тука не става ясно колко са 

кубиците остатъка от 2019г. на отчета на бюджета на 2019г. никъде не е написано 

колко са останали там и сега и тук в предното беше записано някакви цифри сега 

въобще на смяната няма информацията, аз бях помолил да кажат колко фактури още 

остават за 2018 – 2019г. 

Става въпрос и за мерите и пасищата там гледам 500 куб. са били предвидени 

добити са 300 и колко ОЗМ и некачествена дървесина, мисля че 150 дка. тези където 

са почистили няма как да пуснат толкова малко дървесина, това е моето мнение 

защото половината са чистени към моя район и ги обикалям всеки ден, дефакто се 

пада на 1 декар по няколко кубика а там е гъста гора, доста плътна където е чистена 

и са само 300 куб., не знам то може би ще искам и превозните билети за другата 

сесия да видим как са извозени и колко са извозени което е наше право така си 

мисля поне де ще видим, да започнем ако може да ни каже г-н Златарев колко са и 

колко са останали още за извозване. 

М.Златарев – аз да ви кажа не разбрах въпроса. 

Д.Ватахов – съветник, въпроса е че сега няма колко кубика са били за 2019г. 

извозени ? 

М.Златарев – във вашето питане даже го направих много подробен доклада 

повече от това където ми беше зададено и се учудвам, че става на въпрос да искаш 

да кажеш наличните към 2019г., които са дошли в 2020г. 

Д.Ватахов – съветник, да колко са добити в 2020г. и са извозени от 2019г. 

остатъка. 

М.Златарев – кое е дошло наличност към 2020г. от 2019г., там не сте ми задали, 

въобще аз този въпрос вижте ако греша дайте ми писмото. 

Д.Ватахов – съветник,не за това беше върнат бюджета,че никъде не беше 

отбелязано г-н Златарев и миналата година не е отбелязано колко е остатъка. 

М.Златарев – пак казвам ако някъде е питано ок ама сега това го чувам за пръв 

път в интерес на истината. 

Д.Ватахов – съветник, на предната Докладна която бяхте пуснали до кмета, там 

беше описано колко кубика са, но сега на тази втората явно сте преценили, че няма 

смисъл. 

М.Златарев – само да го прочета, че в това число са включени и недобитите 

количества от 2019г. така наречени преходни остатъци в тези 18 052 куб.м.  

Д.Ватахов – съветник, и не беше сложно да напишете например 1500куб. ли са 

2000 куб. ли са. 

М.Златарев – просто не сте задали такъв въпрос. 

Д.Ватахов – съветник, просто не е проблем като ги пишете тия неща. 

М.Златарев – на комисията нали питах,кажете точно какво, щяхме да отговорим 
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какъв е проблема, сега пак на сесия едно и също на хората създаваме впечатление, 

че нещо става.Не напразно го коригирах тъй като ми беше подадена грешна справка 

и я видях в движение и дойдох и помолих за промяна Председателя, защото я видях 

по-късно наистина. 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица,става на въпрос, че нямаш готовност 

в момента. 

М.Златарев – никой не ми е казал. 

Д.Ватахов – съветник, искам да знам колко остават от 2019г. да се извозват още 

фактури и колко са извозени ? 

М.Златарев – добре утре го получавате писмено до 10:00 часа го имате, това не е 

никакъв подход трябва да ги вида сега. Въпроса да е писмен още утре отговарям 

няма проблем, това го нямаше в писмото съжалявам. 

Д.Ватахов – съветник, е добре ама на предното сте отговорили аз за това засичам, 

еми щом трябва така ще го задам писмено въпроса и ще го направим както трябва, 

мисля че не е проблем да кажете колко е. 

М.Златарев – никакъв не е. 

Д.Ватахов – съветник, аз мисля, че предния път се разбрахме, че искам остатъка 

колко фактури са останали за 2018 – 2019г.  

М.Златарев – фактурите ги каза, фактури няма останали за 2018 – 2020г. в 12:00 

часа взех информация от касиерката потвърди, че няма фактури не извозени. 

Р.Галинова – съветник, за тези дърва които миналата година гласувахме, става на 

въпрос към тези на ветераните там за Никола Стрелков, кога смятате да ги закарате 

понеже вече е много студено ? 

М.Златарев – в точка разни ще ви отговоря.  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подлагам на гласуване докладната 

на кмета на община Копривщица.  

„За”- 7 – Л. Цеков, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев, С. Павлов, М. Иванов, С. 

Шипочинов, Б. Чилов. 

„против” – 1- Д. Ватахов. 

„въздържал се” 1 - Р. Галинова. 

Приема се 

Прие се Решение №124 

На основание ч.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 

от ЗМСМ; 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 30.06.2020г., 

съгласно Приложение 1, както следва. 

1.1 По прихода, в т.ч.:     - 1 924 770 лв. 

За делегирани от държавата дейности              -   970 588 лв. 

За местни дейности               -    954 182 лв. 

1.2 По разхода, в т.ч.:               - 1 924 770 лв. 

За делегирани от държавата дейности            -    970 588 лв. 

За дофинансиране на делегирани от 

държавата дейности със собствени приходи           -     101 909 лв. 

За местни дейности               -     852 273 лв. 

2. Приема информация за поименния списък за капиталови разходи към 

30.06.2020г., съгласно Приложение 2. 
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3. Приема информация за извънбюджетните сметки и фондове към 

30.06.2020г. съгласно Приложение 3. 

По втора точка от дневния ред -  Разглеждане на докладна записка от 

кмета на община Копривщица относно Актуализация на бюджета на 

Община Копривщица за 2020 г. в частта местни дейности. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги имате думата,повечето от 

вас бяха на комисията. 

М.Тороманова – се присъедини. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подлагам на гласуване докладната 

записка на КЕУРРБФИИСГС. 

„За”- 9 – Л. Цеков, М. Тороманова, Р. Галинова, Б. Чилов, Я. Стоичков, Н. 

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 1 - Д. Ватахов. 

Приема се 

Прие се Решение №125 

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 

1. Приема актуализацията на бюджета на Община Копривщица в частта 

местни дейности за 2020 г. съгласно Приложение 1, както следва: 

1.1 По прихода в размер на  5 486 921  лв., в т. ч. 

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 2 610 

430 лв. , в т. ч.: 

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на     2 243 249  

лв. 

1.1.1.2 Имуществени данъци 1 800 лв. 

1.1.1.3 Преходен остатък от 2019 г. в размер на 365 381 лв., разпределен 

както следва: 

12 767 лв. – Общи държавни служби,  

26 468 лв. – Отбрана и сигурност; 

  271 691 лв. – СУ; 

    14 123 лв. – ЦДГ;   

  2 121 лв. – Здравеопазване; 

18 490 лв. - Дирекция Музеи;  

  1 468 лв. – Програма за временна заетост 

17 123 лв.- Лични асистенти 

     482 лв.- Компенсации за безплатни пътувания 

     648 лв.-Спорт за всички 

1.1.2 Приходи за местни дейности в размер 2 876 491 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на                          279 000 лв. 

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на                      1 651 925 лв. 

В т. ч.:    от  Такса за битови отпадъци  :                        330 000 лв.  

1.1.2.3 Трансфери за местни дейности                           174 600 лв., в т.ч.: 

- за зимно поддържане и снегопочистване                      43 600 лв. 

1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови 

 разходи в размер на -                                                     137 300 лв. 

1.1.2.5 Временни безлихвени заеми -                                 2 361 лв. 

1.1.2.6 Друго финансиране –възстановяване ,отчисления ТБО и такса 

депониране Община Златица – 67 625 лв. 

1.1.2.7 Преходен остатък от 2019 г. в размер на 698 930 лв., в т.ч.целеви 

средства- 628 372 лв.: 

От Такса битови отпадъци –   7403 лв. 
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От дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътища”           - 59 405 лв. 

От средства от продажби                                 - 13 620 лв. 

От целева субсидия за КР 2019 г.                   -  70 028 лв. 

От средства от МРРВ-водопровод Въртопа     -  54 581 лв. 

Фонд”Гъркова къща”                                      -  365 933 лв.                     

Приходи от Социално предприятие                 -   2 007 лв. 

Дарения паметник Х.Н.Палавеев                     -   2 962 лв. 

Водопровод”Св.Илия”                                       - 16 050 лв. 

Дирекция музеи-местни приходи                     - 31 570 лв. 

Дарение паметник Г.Бенковски                        -  4 813 лв. 

1.2 По разходите в размер на 5 486 921лв., разпределени по функции, 

групи, дейности  и елементи в т.ч.: 

1.2.1   За делегирани държавни дейности в размер на    2 610 430 лв. от 

тях: 

1.2.1.1 За функция Общи държавни служби                   408 867 лв. 

1.2.1.2 За функция  Отбрана и сигурност                       124 482 лв. 

1.2.1.3 За функция  Образование                                1 572 407 лв. 

В т. ч.  За СУ „Л. Каравелов”                                        1 272 990 лв. 

За Общежитие                                                                   90 838 лв. 

За ДГ „Евлампия Векилова”                                            208 579 лв. 

1.2.1.4 За функция  Здравеопазване                                17 933 лв. 

1.2.1.5 За функция  Почивно дело,култура и спорт        466 668 лв. 

В т. ч.:  Дирекция „Музеи”                                              413 820 лв. 

НЧ „Х. Н. Палавеев”                                                          52 200 лв. 

Спорт за всички                                                                    648 лв. 

1.2.1.6 За функция Социално осигуряване                      19 073 лв.           

1.2.2 За местни дейности 2 248 549  лв. 

В т.ч.:  

1.2.2.1 За функция Общи държавни служби-                295 782 лв. 

1.2.2.2 За функция Отбрана и сигурност                         16 050 лв. 

1.2.2.2 За функция  Образование                                    21 841 лв. 

1.2.2.3 За функция Здравеопазване                                     400 лв. 

1.2.2.3 За функция Социално осигуряване                    146 533 лв. 

1.2.2.4 За функция Жилищно строителство                    819 125 лв. 

1.2.2.5 За функция  Култура                                                  67 823 лв.  

1.2.2.6 За функция Икономически дейности                  880 995 лв. 

1.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с приходи от местни 

дейности 627 942лв. 

в т.ч.: 

-функция Общи държавни служби-                                   71 634 лв.    

-функция Култура                                                             556 308 лв. 

 

2.Приема актуализиран списък на капиталовите разходи за 

2020г.съгласно Приложение №2 

 

 

По трета точка от дневния ред -  Разглеждане и вземане на решение 

относно Актуализация на Бюджет 2020г. на СУ „Л.Каравелов” 

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, подложи на гласуване докладната 

на кмета на община Копривщица. 
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 „За”- 10 – Л. Цеков, Р. Галинова, М. Тороманова, Д. Ватахов, М. Иванов, С. 

Шипочинов, Б. Чилов, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев, С. Павлов. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №126 

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. 

1. Приема актуализацията на бюджета на СУ „Любен Каравелов”. 

2. Актуализацията да се отрази в списъка на капиталовите разходи. 
Наименование Параграф Било  Става 

Общообразователни училища ДД 1322 1272990 1272990 

Заплати персонал по труд./служ.правоотн. 1322 0100 655309 655309 

Заплати персонал по трудови правоотн. 1322 0101  655309 655309 

Други възнаграждения и плащания персонал 1322 0200 74954 74954 

За персонал,извънтрудови правоотн. 1322 0202  25000 25000 

Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение 1322 0205  33667 33667 

Обезщетение за персонал, с характер на възн. 1322 0208 16287 16287 

Задълж.осигур.вноски от работодатели 1322 0500 148958 148958 

Осиг.вн.работодател за ДОО 1322 0551  73970 73970 

Осиг.вн.работодател за УПФ 1322 0552  27543 27543 

Здравно-осигур.вноски от работодател 1322 0560  30745 30745 

Вноски доп.задълж.осигур.от работодател 1322 0580  16700 16700 

Издръжка 1322 1000 381683 367183 

Храна 1322 1011  22962 22962 

Постелен инвентар и облекло 1322 1013  32710 32710 

Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. 1322 1014  50000 50000 

Материали 1322 1015  70000 55500 

Вода, горива и енергия 1322 1016  50000 50000 

Разходи за външни услуги 1322 1020  60000 60000 

Текущ ремонт 1322 1030  40000 40000 

Командировки в страната 1322 1051  20000 20000 

Краткосрочни командировки в чужбина 1322 1052  20000 20000 

Разходи за застраховки 1322 1062  16011 16011 

Платени данъци, такси и адм. санкции 1322 1900 3000 3000 

Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв 1322 1901  3000 3000 

Стипендии 1322 4000  9086 9086 

Придобиване на дълготрайни материални активи 1322 5200  0 14500 

Придобиване на компютри и хардуер 1322 5201 0 14500 

По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане на докладна записка 

от кмета на община Копривщица относно предложение за бракуване на 

транспортни средства ЗИЛ-130 с рег.номер СФ 91 11 и Сузуки Витара с 

рег.номер СО 22 01 АТ.  

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

председател на КЕУРРБФИИСГС.  

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, на комисия разгледахме 

предложението което е дадено, допълнихме със Сузуки Витара е с това което сме 
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предложили като проект за решение, има едно изменение Сузукито Витара е Сузуки 

Гранд Витара с рег.номер СО1646ВМ, спрямо изпратения по-късно талон, че е 

сгрешен. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване докладната 

на кмета на община Копривщица. 

 „За”- 10 – Л. Цеков, Р. Галинова, М. Тороманова, Д. Ватахов, М. Иванов, С. 

Шипочинов, Б. Чилов, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев, С. Павлов. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №127 

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2, от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС. 

1. Общински съвет – Копривщица дава съгласие на кмета на община 

Копривщица да предприеме действия по бракуването на ЗИЛ-130 с 

регистрационен номер СФ9111 и Сузуки Гранд Витара с регистрационен 

номер СО1646ВМ. 

2. Бракуваното транспортно средство да се предаде на вторични 

суровини и сумата да се заприходи в община Копривщица. 

 

По пета точка от дневния ред – Разглеждане на молба от онкоболните 

на гр.Копривщица. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС.  

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, на комисия разгледахме молбата 

на онкоболните, по това което сме предложили като проект за решение, само искам 

да бъде коригирано да се предвиди до тридесет лева на човек. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване докладната 

записка на КЕУРРБФИИСГС. 

 „За”- 10 – Л. Цеков, Р. Галинова, М. Тороманова, Д. Ватахов, М. Иванов, С. 

Шипочинов, Б. Чилов, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев, С. Павлов. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №128 

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

Възлага на кмета на община Копривщица да предвиди до тридесет лева 

на човек за удовлетворяване молбата на онкоболните  и да бъдат 

заложени в  проекто бюджета за 2021 година.   

 

Точка шеста от дневния ред – разни 

М.Тороманова – съветник, аз искам да обсъдим, имаме ли готовност да водим 

онлайн заседания предвид новата обстановка и въобще ако трябва да се взима 

някакво решение на момента да го вземем. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, не знам дали ще я имаме тази 

възможност всичките, ще го помислим и ще го обсъдим. 

М.Златарев – по въпроса на Р.Галинова, спомням си, че тя го предложи на 

сесията. Утре ще го приключим, дърва има и шофьор има, има възможност и ще 

стане. 
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Точка седма от дневния ред – отговори на питания. 

Има получени писмени отговори. 

 

Точка осма от дневния ред – питания 

Д.Ватахов – съветник, искам да попитам дали заплащанията за мерите и 

пасищата, дали са осъществени всички, че беше с изтичане на договора и 

заплащания, не е проблем че ще закъснеят до края на годината ли, до кога е взето 

решение ако може някой да ми отговори, да се включат с новия бюджет ако може 

парите да влезнат ? 

Б.Дюлгярова - кмет на община Копривщица, те са включени в бюджета. Знам, че 

на 80 и няколко % бяха постъпили оставаше малки, не знам в счетоводството. 

З.Карагьозова – има доста около 60 000лв. имаме да получаваме. 

М.Златарев – моята информация, да някъде около 60 000лв. беше. 

Д.Ватахов – съветник, мисълта ми е да приемем един краен срок, то дефакто е до 

края на годината мисля, че трябва да платят всички, остават 20 дни за 60 000лв. 

Б.Дюлгярова - кмет на община Копривщица, добре какво трябва да направим? 

Изпратени са писма три пъти. 

Д.Ватахов – съветник, искам да кажа да дадете срок до края на годината и ако не 

както си пише преустановява, защото дефакто октомври когато са договорите няма 

как да му ги прекратите, че в новото раздаване трябва пак да влезне, до края на 

годината не платят ли мисля, че не е проблем да се прекрати договора и да се даде 

на ново. 

М.Златарев – абсолютно в това го подкрепям. 

Д.Ватахов – съветник, искам да попитам и друго, анексите длъжни ли сме да ги 

вземем сега като сме платили, аз мисля че няма смисъл ние имаме договори, взеха 

решение за увеличение на мерите и пасищата договора си остава в сила няма 

смисъл от анекс. 

М.Златарев – моето мнение е че е хубаво да си ги имате, все пак това е направен 

двустранен акт, двустранен документ е трябва да го имате. 

 Д.Ватахов – съветник, еми то си го пише в договора, че до три пъти има право да 

се вдигат мерите и пасищата няма смисъл законово е защото така ако някой не е 

съгласен с анекса има право не до края на годината ами до средата на другата и ние 

не можем да му го прекратим. Мисълта ми е че не можеш да прекратиш януари 

договора и февруари да му го раздадеш пак като плати а пък той си попада в 

графата за разпределяне втори път. 

М.Иванов – съветник 

1. Има ли възможност от общинския бюджет до края на 2020 г. да се отделят 

средства за стимулиране на общо практикуващите лекари в община Копривщица. 

2. Ако няма средства за 2020г. по т.1 предлагам да се предвидят до 500 лв. на 

лекар в бюджета за 2021 г. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 14:55 часа. 

 

 

 

 

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

    /Ц.Галинова/                       /Л.Цеков/ 


