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ПРОТОКОЛ 

№22 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      17.12.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          14:00 h –15:40 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 17.12.2020 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. 

 

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 Кандидатстване на община Копривщица по проект „Красива 

България” 2021г. 

2. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от Милена Паралеева, 

относно Заемообразно финансиране от бюджета на община Копривщица, във връзка с 

изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 

на територията на община Копривщица. 

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

община Копривщица относно предоставяне на топъл обяд в условията на пандемия от 

COVID -19. 

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

община Копривщица относно временно освобождаване от задължението за заплащане 

на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти. 

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

община Копривщица относно план сметка за определяне разходите от ТБО. 

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

община Копривщица относно промени в Наредба цени на услуги на територията на 

община Копривщица. 

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

община Копривщица относно Годишен план за ползване на дървесина от общински 

горски територии за 2021г. 

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

община Копривщица относно разрешение за изработване на ПУП-ИПР за УПИ I-528, 

кв.52 по плана на гр.Копривщица. 
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9. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на 

община Копривщица относно разрешаване на ПУП-ИПР , изменение на план за 

регулация за XVII-1600, кв.44 по плана на гр.Копривщица. 

10. Разни 

11. Отговори  на питания 

12. Питания       

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

изчетения дневен ред. 

„За”- 11 – Л. Цеков, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Б. Чилов, С. Павлов, М. Иванов, С. 

Шипочинов, Б.Подгорски, М.Тороманова, Р.Галинова и Н. Кривиралчев. 

„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 Кандидатстване 

на община Копривщица по проект „Красива България” 2021г. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС.  

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на 

комисията. 

М.Тороманова – съветник, в същност какво ще представлява конструкцията, само на 

басейна или в по-голяма част ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, в по-голяма част, към санитарните 

помещения ще бъде вързано всичко за душове за тоалетни да може да се ползва от 

всякъде стъкло, северната ще има и допълнително помещение за котелното и за 

сервизно помещение, покрива ще е със специални термопанели, които са олекотени през 

тях не минава слънце, слънцето е отстрани. 

М.Иванов – съветник, целия проект колко ще бъде ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, 267 000лв., 120 000лв. отпускат 

„Красива България”, дай боже да ги отпуснат и тогава нашето Съфинансиране общо 

проекта е 267 000лв., с отопление с всичко цялостен завършен проект.  

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

кмета на община Копривщица.  

„За”- 10 – Л. Цеков, Р. Галинова, М.Тороманова, Б.Подгорски, Я. Стоичков, Н. 

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 1 -  Д. Ватахов. 

Приема се 

Прие се Решение №129 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23, чл. 17, т. 7 от ЗМСМА. 
1.Дава съгласие Община Копривщица да кандидатства по проект „Красива 

България” 2021 година с проект: “Покриване на съществуващ басейн, в гр. 

Копривщица“. 

2. Приема да осигури финансов принос в размер на 146 667.00 лв. с ДДС. 
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По втора точка от дневния ред -  Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от Милена Паралеева, относно Заемообразно финансиране 

от бюджета на община Копривщица, във връзка с изпълнението на Проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията 

на община Копривщица. 

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, подлагам на гласуване докладната 

записка на КЕУРРБФИИСГС. 

„За”- 11 – Л. Цеков, Р. Галинова, М.Тороманова, Д.Ватахов, Б.Подгорски, Я. Стоичков, 

Н. Кривиралчев, С. Павлов, М. Иванов, С. Шипочинов, Б. Чилов. 

 „против” - 0 

„въздържал се” – 0 

Приема се 

Прие се Решение №130 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.104, ал.1, т.5 и ал.2 и ал.4 от Закона 

за публичните финанси, и  ДДС 07 от 04.04.2008 г. на Дирекция „Държавно 

съкровище” на МФ. 

I. Предоставя временен безлихвен заем в размер  до 15 000,00 лв. 

(петнадесет хиляди лева)  от бюджета  на община Копривщица, с цел 

разплащане на разходи по Договор № BG05M9OP001-2.101-0167 по  ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

II. Срокът за възстановяване на заема по т.I  е след верифициране на 

исканията за междинно и окончателно плащане по Договора. 

I. Възлага на Кмета на община Копривщица да предприеме                             

необходимите  действия за изпълнение на настоящето решение. 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно предоставяне на 

топъл обяд в условията на пандемия от COVID -19. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС.  

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на 

комисията. 

М.Тороманова – във връзка с COVID-19 от тази услуга хора които са в карантина 

могат ли да се възползват или в началото ще са определени едни хора които ще ползват 

услугата и те ще са докрай ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, всички нуждаещи се могат. 

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

кмета на община Копривщица. 

 „За”- 11 – Л. Цеков, Р. Галинова, М. Тороманова, Д. Ватахов, М. Иванов, С. 

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №131 
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23, чл. 17, т. 7 от ЗМСМА 

1. Община Копривщица да реализира предоставянето на топъл обяд по 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-

19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси. 

2. Община Копривщица да кандидатства по Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - 

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма 

за храни и/или основно материално подпомагане.  

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно временно 

освобождаване от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на 

общински нежилищни имоти. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС.  

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на 

комисията, към приложението днеска имаме допълнителен материал с включени още два 

обекта. 

М.Тороманова – съветник, това което аз исках да обсъдим по тази точка, понеже днес 

излезе брифинга, че в същност удължават срока за заведенията до 31.01.2021г., ако 

искате да го направим до 31.12.2020г., и примерно за януари пак да вземем решение 

или ако решите пак ще гледаме допълнително за останалите дни. 

Б.Подгорски – съветник, аз съм съгласен с Мария, но ние нямаме база на която да го 

приемем това нещо, по скоро трябва Заповедта която ще бъде издадена днес или утре, 

основанието на което да го предприемем това нещо трябва да го разгледаме януари 

месец.  

Аз предлагам решението да го формулираме така: всеки засегнат бизнес които е 

заявил, че влиза в рамките на локдауна и заявява, че не работи през това време да бъде 

освободен от наемна цена до 31.12.2020г. 

М.Тороманова – съветник, първа точка да стане до 31.12.2020г., втора точка отпада и 

трета точка Възлага на кмета на община Копривщица да сключи/подпише анекс за 

промяна в наемната цена за времето по т.2 с наемодателите посочени в приложението 

към това решение. 

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

направеното предложение на Мария Тороманова. 

 „За”- 11 – Л. Цеков, Р. Галинова, М. Тороманова, Д. Ватахов, М. Иванов, С. 

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №132 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 673 на 

Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и предложение от Главния 

държавен здравен инспектор и Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра 

на здравеопазването. 

1. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни 

имоти, които  са преустановили дейност във връзка със Заповед РД-01-677/ 
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25.11.2020 на Министъра на здравеопазването да бъдат освободени от наем за 

периода от 01.12.2020 до 31.12.2020 г.  

2. Възлага на кмета на община Копривщица да сключи/подпише 

анекс за промяна в наемната цена за времето по т.1 с наемодателите посочени 

в приложенията към това решение. 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно план сметка за 

определяне разходите от ТБО. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС.  

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на 

комисията. 

М.Тороманова – съветник, аз пак не разбрах какво налага това увеличение от 

89 000лв. на 104 000 лв., което ще плащаме на фирмата и с този договор който сте ни 

изпратили вътре няма цена, пише цена съгласно ценова оферта и в крайна сметка нали 

се плаща на кофи в смисъл тази година е по-скъпо или повече кофи се предвиждат.  

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, резерв. 

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

кмета на община Копривщица. 

 „За”- 11 – Л. Цеков, Р. Галинова, М. Тороманова, Д. Ватахов, М. Иванов, С. 

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №133 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, от ЗМСМА във връзка с чл.66 от Закона за 

местните данъци и такси. 

Утвърждава План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и 

сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, подържане на сметище и 

отчисления, подържане на чистотата, почистване на терени /паркове, площади 

и улици/ за 2021 година, съгласно Приложение №1. 

 

 

Точка шеста от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно промени в Наредба 

цени на услуги на територията на община Копривщица. 

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, от този централен склад ще може ли всеки да отиде със 

собствен превоз да си ги вземе? 

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

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

кмета на община Копривщица. 

 „За”- 11 – Л. Цеков, Р. Галинова, М. Тороманова, Д. Ватахов, М. Иванов, С. 

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  
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Приема се 

Прие се Решение №134 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА  

Приема направените промени в Наредба за цени на услуги на територията на 

община Копривщица, както следва: 

Било:чл.25 Цена за ползване на услуги предлагани от Жив музей,находящ с 

в първото класно училище „Св.Св.Кирил и Методий" гр.Копривщица, както 

следва: 
1.Билети за музея: 

за възрастни - 2,00 лв.  

за учащи и пенсионери - 0,50 лв. 

Да стане:чл.25 

Цена за ползване на услуги предлагани от Жив музей,находящ се в 

първото класно училище „Св.Св.Кирил и Методий" гр.Копривщица, както 

следва: 

1.Билети за музея: 

за възрастни - 3,00 лв. 

за учащи и пенсионери - 2,00 лв.; 

Било: 

2.Цена за ползване на зала за конференция - 50,00 лв. на ден 

Да стане: 

2.Цена за ползване на зала за конференция - 90,00 лв. на ден 

Било: 

3.Цена за ползване на зала за конференция с техника 80,00 лв. на ден 

Да стане: 

3.Цена за ползване на зала за конференция с техника130,00 лв.на ден 

Ново: 

5.За ползване на дворното  пространство и лятна сцена на 

първото класно училище „Св.Св.Кирил и Методий"  – 500,00 лв. 

Било: 

Чл.42. Цена за снимки в града на продуцентски и рекламни къщи и електронни 

медии – 200,00 лв./ден 

Да стане: 

Чл.42. Цена за снимки на клипове и реклама в града – 300,00 лв./ден 

Чл.43. 

Било: Цена – наем за ползване на мотокар – един мото час – 30,00 лв. 

Да стане: чл.43 ал.1 

   /1 /  наем за ползване на мотокар – един мото час – 30,00 лв. 

Нова ал.2 към чл.43  

 / 2 / наем за ползване на автовишка – един мото час 50 лв. 

1. За кастрене на дърво – 200 лв. 

2. За отсичане на дърво до 10 м – 200 лв. 

3. За отсичане на дърво от 10 м. до 20 м. височина – 300 лв. 
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4. За отсичане на дърво над 20 м. височина – 400 лв. 

Нова ал.3 към чл.43 

 

    /3/ 1. Цени за продажба на добити дърва за огрев от общинските горски  

територии, транспортирани до централния склад на Общинско предприятие 

„Копривщица“, нарязани, нацепени и подредени на палета на един 

пространствен кубически метър както следва: 

 

 

2.Продажбата на дърва за огрев по т.1 да се извършва за минимално 

количество от 1 / един / пространствен кубически метър. 

3.Транспортирането на дървата по т.1 до адреса на купувача да става за сметка 

на купувача. 

 

Точка седма от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно Годишен план за 

ползване на дървесина от общински горски територии за 2021г. 

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

на КЕУРРБФИИСГС.  

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на комисията. 

М.Тороманова – съветник, на комисията стана на въпрос и г-н Златарев е тук и той ще 

потвърди, че той каза на комисията, че тази година е предвидил достатъчно букови дърва за 

населението, няма да има че съветниците не сме гласували букови дърва. 

М.Златарев – потвърждавам, че тази година само букови дърва има, количеството е от 

порядъка на 8 200 куб., искам да уточня, че стана на въпрос поискахте ми една допълнителна 

информация за остатъците от миналата година, които очакваме да останат като те не са в тази 

цифра 8 200 пр.куб.  

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

на община Копривщица. 

 „За”- 10 – Л. Цеков, Р. Галинова, М. Тороманова, М. Иванов, С. Шипочинов, Б. Чилов, 

Б.Подгорски, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев, С. Павлов. 

„против” – 0 

Сортимент Мярка 

Единична цена в лева без включен ДДС 

бук 
дъб/ 

габър 

меки 

широколистни 
бял бор смърч 

Дърва за огрев             

За жители с 

постоянен адрес в 

гр. Копривщица 

пространствен 

куб.м. 
66,00 69,00 57,00 57,00 57,00 

За собственици на 

жилищни сгради 

без постоянен 

адрес в гр. 

Копривщица 

пространствен 

куб.м. 
69,00 72,00 59,00 59,00 59,00 

За юридически 

лица, развиващи 

дейността си на 

територията на 

община 

Копривщица и 

жители на други 

населени места 

пространствен 

куб.м. 
90,00 93,00 64,00 64,00 64,00 
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„въздържал се” – 0  

Д. Ватахов – извън залата 

Приема се 

Прие се Решение №135 

На основание чл.21, (2) от ЗМСМА, във връзка с чл. 112, (1) и чл.115 от ЗГ, чл.5, 

(3), чл.38, чл.46, чл.49 и чл.66 от НУРВИД в горски територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти. 

1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии 

за 2021 година, съгласно Образец по чл.7, ал.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ. 

2.Определя 29,93% (3740 м3) от предвиденото ползване  в Годишния план за 

ползване на дървесина – 2021 година да се предостави по реда на чл.38, ал.1, т.1 и 

ал.6  и във връзка с чл. 46 т.1, 49 ал.1,т.2, чл. 53 ал.2, чл. 65 ал.1 и ал. 2 и съгласно 

чл. 15 ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, чрез „Продажба на стояща дървесина 

на корен“ включващо подотдели: 9037 „к“,9037 „л”, 9037 „м“, 9098 „ж”, 9098 „з”, 

9098 „и“, 9098 „п”, 9040 „г“, 9046 ”в” и 9096 ”в”. 

3.Определя 21,45% (2680 м3) от предвиденото ползване  в Годишния план за 

ползване на дървесина – 2021 година да се предостави по реда на чл.46 т.1 и чл.49 

ал. 1 т.2 и във връзка с чл. 53 ал. 2, чл. 65 ал. 1 и ал.2 и съгласно чл. 15 ал. 3 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на  

дървесина и недървесни горски продукти чрез свободна „Продажба на стояща 

дървесина на корен“ включващо подотдели 9109 „а“, 9109 „б”, 9109 „з“, 9109 ”и” и 

9037 ”п”. 

4.Определя 48,6 % (6073 м3) от предвиденото ползване  в Годишния план за 

ползване на дървесина – 2021 година да се предостави, чрез добив със собствени 

работници или юридически лица и продажба на добита дървесина по ценоразпис, по 

реда на чл.66, ал.1 и ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 

включващо подотдели: 9032 „к“, 9037 „з”, 9037 „н“, 9037 „р“ 9037 „ф“, 9037 „х“, 

9037 „ч“, 9037 „щ“, 9037 „ю”,9085 „п”,   9086 „д“, 9087 „б“, 9087 „м”,  9088 „г“, 9090 

„м“, 9090 „о”,  9091 „г”,  9092 „а” , 9092 „е”,  9092 „и” , 9092 „п“ 9096 „а”,  9096 „б”,  

9096 „д”, 9097 „а”,  9097 „б” , 9111 „е”,  9111 „д” , 9076 „м”,  9037 „т” , 9079 „е“ 

9090 „г”,  9098 „а” и  9111 „а”.        

  

 

Точка осма от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на докладна 

записка от кмета на община Копривщица относно разрешение за изработване на 

ПУП-ИПР за УПИ I-528, кв.52 по плана на гр.Копривщица. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Я.Стоичков председател на 

КТСУРОСИВКЕ.  

Я.Стоичков – председател на КТСУРОСИВКЕ, представи становището на комисията. 

М.Тороманова – съветник, за къде става на въпрос? 

Я.Стоичков – съветник, това е на Лучко Бучков къщата, направена е грешка едно време 

подадена му е линия от общината, разбира сега че линията която му е дадена е грешна и 

половината му къща е на улицата и човека иска сега да си го закупи. 

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

на община Копривщица. 

 „За”- 10 – Л. Цеков, Р. Галинова, М. Тороманова, М. Иванов, С. Шипочинов, Б. Чилов, 

Б.Подгорски, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев, С. Павлов. 
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„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Д. Ватахов – извън залата 

Приема се 

Прие се Решение №136 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, от ЗУТ. 

Общински съвет – Копривщица дава съгласие за изработване на ПУП-ИПР за УПИ 

I-528, кв.52 по плана на гр.Копривщица / ПИ 38558.5.1 по КККР на гр. Копривщица/ 

и  ПУП-ИПУР - изменение план за улична регулация на част от ул.”Първа пушка” от 

О.Т. 1171-1172 по плана на гр. Копривщица  /ПИ 38558.5.11 по КК на гр. 

Копривщица /,съгласно приложено мотивирано предложение по чл.125 от ЗУТ. 

 

Точка девета от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на докладна 

записка от кмета на община Копривщица относно разрешение за изработване на 

ПУП-ИПР за УПИ I-528, кв.52 по плана на гр.Копривщица. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Я.Стоичков председател на 

КТСУРОСИВКЕ.  

Я.Стоичков – председател на КТСУРОСИВКЕ, представи становището на комисията за тези 

които не са били на комисията, това става на въпрос за стълбите на Балкантурист, той е един 

имот и стълбите влизат в този един имот, сега по този начин ще ги разделим на два имота и 

стълбите по-средата да си останат общински и там да не се затваря пътя при евентуална 

покупка на имота.  

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

на община Копривщица. 

 „За”- 11 – Л. Цеков, Р. Галинова, М. Тороманова, Д. Ватахов, М. Иванов, С. Шипочинов, Б. 

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №137 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, от ЗУТ. 

Разрешава изработването на проект за ПУП-ИПР / изменение план за регулация/ 

за XVII-1600, кв.44 по плана на гр. Копривщица  /ПИ 38558.3.314 по КК на гр. 

Копривщица/ с АЧОС 278/2017г. и XVIII-1600, кв.44 по плана на гр. Копривщица  

/ПИ 38558.3.316 по КК на гр. Копривщица/ с АЧОС 279/2017г.  

 

Точка девета от дневния ред – разни. 

М.Тороманова – съветник, може би следващото ни заседание ще бъде януари месец и много 

вероятно вече да гледаме бюджета, иска ми се в бюджет 2021г., да бъде предвидено ремонт 

на стълбищата на гробищата. И едно предложение в предвид това, че замърсяването по 

деретата тази година и т.н, това е предложение и от граждани, контейнери или каквото и да е 

примерно за вълна да не се изхвърля по деретата от земеделците да има място където да 

знаят, че може да бъде изхвърлено там. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,благодаря за предложението ще го помислим. 

Б.Подгорски – съветник, като цяло искам да Ви информирам за едни Законови промени, 

които са направени към 03.12.2020г. и така да отворя въпроса за анализ и дебат, по какъв 

начин може да се възползваме от тези промени. Към 03.12.2020г. Народните представители  

приеха окончателно текстове от Закона за изменение и допълнение на данъчно осигурителния 

процесуален кодекс. Във връзка с така представените промени, искам да предложа на първо 

четене варианти, които да влезнат в дебата и в анализа как може най-правилно ако имаме 
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възможност да се възползваме. Първия вариант с две думи, тези средства предложението ми е 

да бъдат съсредоточени в преструктурирането на звено „чистота”, с тези средства да се 

обезпечи частично или до колкото е възможно подсигуряването на трудови единици а вече 

по-сметка, по чл.64 по сметката по която се събират другите отчисления да бъде подсигурено 

техническото подсигуряване на идеята за минаване на тази услуга като общинска услуга, 

тоест по сметката по чл.64, да се закупят камион или камиони или да бъдат предвидени 

частични и допълнителни средства в бюджета които да завършат тази идея, това е вариант 

едно който предлагам по този начин, сега тук е въпрос на анализ дали ще използваме само 

средствата за 2020г., които са около 50 000лв.  

Втория вариант който предлагам тези 50 000лв. разглеждайки само за 2020г., една част от 

тях, по-малко от половината да бъдат вложени във видео наблюдение в града, мисля че не 

трябва да изпадаме дали има полза от видео наблюдение или не. Въпрос на анализ е нужно 

ли ни е и дали може да стане, говорим да кажем хипотетично за половината средства от тези 

за 2020г., да отидат за изграждане на видео наблюдение, другата половина да бъдат вложени 

за подсигуряване и облагодаряване крайречния парк имайки предвид не само парапетите, 

имайки предвид и парка „Любен Каравелов”, да се подобри визията и сигурността на 

крайречния парк, да няма да са достатъчни най-вероятно, но може да се тръгне с тези 

средства. 

Третия вариант ще засегна частично да се справим с проблема с транспортната схема, не 

транспортната схема точно достъпа до големия град а просто извозването на пътниците от 

гарата до града, тоест идеята е влагането на тези средства за закупуването по някакъв начин 

на подходящо транспортно средство за да може да подсигурим достъпа поне от гарата до 

града не само на гражданите а и на гостите на града. 

М.Тороманова – съветник, предполагам че парите ги няма както виждате в  такса битови 

отпадъци това са недобори от минали години 110 000лв., варианта дали ще се съберат тази 

година или няма да се съберат това не може да се каже за да може да го разходим първо, 

дебата предполагам за по-нататък да го оставим, само имайте в предвид предложението да си 

го коригирате от парите от такса битови отпадъци не може да се харчи за нищо друго 

транспорт, видео наблюдение няма как да се харчат от тези пари и трето не разбрах и идеята 

защо трябва от предприятието да се извади и да бъде звено в общината то преди беше звено 

в общината и отиде в предприятието, може би прегледайте си ги пак нещата, но в момента ми 

се струва, че разпределяме едни пари където ги няма и не се знае кога ще ги имаме. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, това трябва да го обсъдим по-обстойно нали 

то е само предложение и на мен идеята да го извадим от предприятието и да го сложим в 

общината няма как, не ми се вижда за рентабилно, другото което недоборите са 41 159лв., 

които са заложени за бюджета за 2021г., преходен остатък пише такса „битови отпадъци” от 

2020г., към тридесет и първи е 78 865 лв., това беше преди една седмица, тази седмица сме 

разплатили 72 861 лв., към депото и реално няма преходен остатък реално имаме за още един 

месец които са 6 000лв., те ще се разплатят в този месец. Средства за възстановяване на 

отчисленията тези въобще те са във виртуалното пространство, общината никакви средства не 

е плащала, имаме средства които дойдоха с писмо за 34 748лв., които ги имаме в РИОСЕВЕ на 

община Копривщица това са към 10.01.2020г., които средства тепърва ни предстой 

рекултивация на сметище а след тази е техническа рекултивация предстой биологична която 

я плаща общината от която тези по чл.60 които са от Закона 14 240лв., може да се използват 

точно за тази цел а другите които са по чл.64, там вече може да се използват за почистване 

на незаконни сметища, а от тридесет и първи до края на годината нямаме никакви 

отчисления, които да преразпределяме камоли да ги преразпределяме за камери или нещо 

друго. 

Б.Подгорски - съветник, първо по чл.64 освен изброените неща по-който може да се 

ползват събраните средства могат да се ползват и за закупуване на техника за идеята за да  
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мине общинска дейност „сметосъбиране и сметоизвозване”, второ през цялото ми уважение 

г-жа Тороманова към вас, първо прочетете промените, това са промени от Парламента 

направени и към момента позволяват тези средства, отчисленията и обезпеченията март-

декември 2020г., и цялата 2021 г., изключително и само по решение на общински съвет без 

ограничение да се използват както той реши. Второто нека да направим този анализ, нека да 

направим този дебат и тогава да взимаме най правилното решение за нас. 

 

Точка десет от дневния ред – отговори на питания. 

Има получени писмени отговори 

 

Точка единадесет от дневния ред – питания. 

Б.Подгорски – съветник, техническата рекултивация до края на годината ли ще започне? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,не, по принцип е трябвало във всички общини 

да завърши но са се забавили до края на 2023г., е договора подписан за техническата 

рекултивация. 

Б.Подгорски – съветник,кога се очаква да започне техническата рекултивация ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, може да се провери в системата то си има 

срокове за оценка, зависи ако има някой да жали процедурата може да се проточи, надяваме 

се в рамките на 2021г., да се състой сбирката с Министъра. 

 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 15:40 часа. 

 

 

 

 

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

    /Ц.Галинова/                       /Л.Цеков/ 


