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ПРОТОКОЛ 

№23 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      28.01.2021 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          14:00 h –16:40 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 28.01.2021 г. от 14:00 часа  в конферентна зала на „Жив музей” Копривщица се 

проведе редовно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха общински съветници с изключение на Стоил Шипочинов, 

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. На основание Заповед № ВР-1/04.01.2021г. на Областен управител на София 

област, отмяна на решение №137/17.12.2020г. 

2. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица относно Програма за развитие на читалищната дейност и културен 

календар на НЧ „ Х.Н.Д Палавеев – 1869” за 2021г. 

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

община Копривщица относно годишен отчет за състоянието на общинска собственост и 

резултатите от нейното управление през 2020г. 

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

община Копривщица относно Програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в община Копривщица. 

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

община Копривщица относно Наредба за управление на отпадъците на територията на 

община Копривщица. 

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

община Копривщица относно одобрение общата численост и структура на община 

Копривщица за 2021г.. 

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

община Копривщица относно създаване на нова социална услуга „Асистентска 

подкрепа”, държавно – делегирана дейност. 

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

Копривщица относно подкрепа и съфинансиране на проектно предложение на 

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон” 

9. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица относно временно освобождаване от задължението за плащане на наем 

от лица, наематели на нежилищни имоти. 

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

община Копривщица относно предложение за бракуване на специален автомобил 

„Шкода Европа” с рег.№ СО 2706 СС. 

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

община Копривщица относно кандидатстване на община Копривщица по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

“Патронажна грижа +” 
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12.  Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на 

община Копривщица относно приемане на цени за превоз на един пътник от автогара 

„Копривщица” до ж.п. гара „Копривщица”. 

13. Вземане на решение на докладна записка от председателя на общински съвет – 

Копривщица относно отчет за дейността и работата на Общински съвет – Копривщица и 

неговите комисии за периода 28.05.2020г. – 17.12.2020г. 

14.  За информация: 

- План относно превенция и противодействие на закононарушенията в условията на 

„ КОВИД-КРИЗАТА” при община Копривщица. Взаймодествие с КТОРСПРКИ /МКОРС/. 

- Работна карта №2, превенция и противодействие на закононарушенията в 

условията на „ КОВИД-КРИЗАТА” при община Копривщица. Взаймодествие с КТОРСПРКИ 

/МКОРС/. 

- Справка – отчет за състоянието на престъпността и обществения ред на 

територията на Община Копривщица в У – „Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за 

четвърто тримесечие на 2020 година. 

15. Разни 

16. Отговори на питания  

17. Питания 

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

изчетения дневен ред. 

„За”- 10 – Л. Цеков, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Б. Чилов, С. Павлов, М. Иванов,  

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

„против” - 0 

„въздържал се” 0 

 

По първа точка от дневния ред -  На основание Заповед № ВР-

1/04.01.2021г. на Областен управител на София област, отмяна на решение 

№137/17.12.2020г. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги Заповед № ВР-1/04.01.2021г. 

на Областен управител на София област, Ви е предоставена. 

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

Решение №137/17.12.20г. 

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

Кривиралчев, С. Павлов, М. Иванов, Д. Ватахов, Б. Чилов. 

„против” – 0  

„въздържал се” – 0 

Приема се 

Прие се Решение №138 

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с Заповед № ВР-

1/04.01.2021г., на Областен управител на Софийска област. 

Отменя Решение №137/17.12.2020г. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно Програма за 

развитие на читалищната дейност и културен календар на НЧ „ Х.Н.Д 

Палавеев – 1869” за 2021г. 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на С.Павлов председател 

на КОКСПЗТСВ.  

С.Павлов – съветник, председател на КОКСПЗТСВ, представи становището на 

комисията. 
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М.Тороманова – съветник, в месец август „Копривщица в сърцето” какво 

предвиждате? 

С.Павлов – съветник, ако няма голям събор трябва да се направи малък. 

М.Тороманова – съветник, след това имате авторска и поетична вечер и нови книги ? 

С.Павлов – съветник, това са нови автори, които издават книги и идват да ги 

представят. 

М.Тороманова – съветник, отгоре пише културен календар на културните прояви 

организирани от народното читалище и отдолу има участия извън града, които не са 

организирани от читалището както ви е в заглавието. 

Б.Подгорски – съветник, миналата година имаше коментари за участие от наша страна 

а не върнати участия от партньорски читалища, това нещо отчетено ли е тая година. 

С.Павлов – съветник, не е стигнало до мен такава информация за къде става на 

въпрос? 

Б.Подгорски – съветник, миналата година се коментираше точно като разглеждахме 

точно този културен календар на читалището, даваха се примери, че има повече наши 

излизания участия в чужди читалища от колкото върнати такива обратно. 

М.Тороманова – съветник,  идеята Подгорски която каза, тогава коментирахме, че ние 

финансираме и нашите участия на вън а като дойдат техни участници пак беше 

заложено в бюджета да се финансира от тук. 

С.Павлов –съветник, да, мислим където отидем ние от там също да ги поканим, 

надявам се че ще се случи. 

Б.Подгорски – съветник, имайки предвид епидемичната обстановка до края на април 

месец за март и за април тези мероприятия ?  

С.Павлов –съветник, не, няма да се случат най – вероятно за съжаление, разбира се 

ако някой има някаква идея, някакво събитие ние сме отворени по всяко едно време, 

във всеки един момент.  

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

кмета на община Копривщица. 

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

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

 „против” - 0 

„въздържал се” – 0 

Приема се 

Прие се Решение №139 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а от Закона за 

народните читалища. 

Приема Програма за развитие на читалищната дейност и културен 

календар на НЧ „Х.Н.Д.Палавеев – 1869” гр.Копривщица за 2021г. 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно годишен отчет за 

състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление 

през 2020г. 

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, на разпоредителните сделки пише, че на сайта е качен 

регистъра аз отново не го намирам този регистър? Какво е наложило преактуването на 
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игрище и Кантарджиева къща? 

Ц.Христова – този имот спортното игрище е 7 640кв.м., от този имот част от имота 

деактувахме което мина с процедура, само частта част от имота има си и Заповед за 

деактуване, имота се променя става с по-малка площ 7 228кв.м., имота си остава пак 

общински просто намалява защото ние сме деактували част от имот а не целия имот. 

М.Тороманова – съветник, процедурата каква е за деактуване на публична общинска 

собственост „спортно игрище”? 

Ц.Христова – появи се собственик който си доказа част от имота, което си внесе в 

„Агенция по кадастър”, само тази част която си я доказа а нашия имот който си остана 

пак общински се намали защото се деактува част от имота. 

М.Тороманова – съветник, а Кантарджиева къща ? 

Ц.Христова – Кантарджиева къща, до преди КК всички имоти се преактуват по Закон 

има си и Законово основание, но и ние си го преактувахме защото то е паметник от 

Национално значение и сега вече и в самия акт е добавено в забележка, че той си е  

паметник от Национално значение. 

М.Тороманова – съветник, само заради тази забележка го преактувахте ? 

Ц.Христова – по принцип ние ги деактуваме, защото е преди КК, всички имоти преди 

КК по Закон се преактуват. Регистъра е попълнен има го на сайта.   

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, Б. Чилов, 

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №140 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за 

общинската собственост. 

Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 

нейното управление за 2020г. 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно Програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 

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, в т.3 Свободни нежилищни имоти – общинска собственост, 

които се отдават под наем, има автомивката тя нали миналата година мина на търг не би 

трябвало да е свободна, защо е тук?  

Ц.Христова – той мина търга но не е сключен договор още. 

М.Тороманова – съветник, а има ли срок в тръжната процедура за колко ще се сключи 

договора? 

Ц.Христова – търга е проведен всъщност стигнал е до спечелване, но не е сключен 

договор и не е отдаден под наем и ние си го оставяме като свободен. 

М.Тороманова – съветник, щом няма сключен договор не е грешно, че е в Програмата 

тук. 

Я.Стоичков – съветник, моята идея е такава да продължим с другите въпроси по 
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Програмата и като дойде кметицата да се върнем на този въпрос. 

М.Тороманова – съветник, имота 38558.3.495 няма такъв в кадастъра, 38558.3.492 

няма такъв в кадастъра поради това предлагам да отпаднат в момента от Програмата, 

този имот №3 който е за спортен комплекс на стадиона ПУП не се представи, това което 

аз четох по чл.134 ал.9 от ЗУТ и по Закона за културното наследство ние сме защитена 

зона както знаете с общия устройствен план, инвестиционните проекти и намесите в 

защитени територии се съгласуват в НИНКН, аз предлагам този имот докато не ни се 

представи ПУП за изменение как е станало също да отпадне, след това придаваемата 

част към ул.Първа Пушка, това е по наше решение колеги, но имота който е даден като 

кадастрален номер е улицата не е имота та така че също да се изчисти номера и това 

също да отпадне, след това този имот който е 38558.5.237 това също се оказа улицата 

/тротоара/, това са имотите които предлагам да отпаднат от Програмата за продажба. 

Говорихме с отдел ТСУ тези номера са в същност проектни номера които са дадени но 

дефакто още не са влезли в сила. 

Я.Стоичков – съветник, кметицата дойде ако искате да се върнем към предния въпрос 

за да го изчистим. 

М.Тороманова – съветник, в таблицата за свободни имоти, които да се отдават под 

наем е автомивката а тя нали имаше търг да не е сгрешено в коя таблица е? Според г-жа 

Христова не е отдаден под наем защото не е сключен договор. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, не знам какво да ви отговоря, не съм 

подготвена специално за автомивката. Аз мисля, че вече го отдадохме мина процедура 

всичко. 

М.Тороманова – съветник, ако искат да го проверят и да вкарат актуализация в 

Програмата.Понеже кметицата дойде нека да чуем и нейното мнение, защото стана на 

въпрос тук че все пак имотите са вързани с бюджета, тука се оказа че имотите за 

продажба не са изчистени номерата, сгрешени ли са не е ли така и т.н., как смятате, че 

е по редно да върнем Програмата да я оправите и ако трябва след една седмица да 

направим извънредна сесия да е коригирана или сега да я приемем и после да я 

актуализирате ? 

 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, сега да я приемете и после да я 

актуализираме и хората които не са си направили нещата ще си поемат отговорността. 

М.Тороманова – съветник, то дефакто ги няма тези номера в кадастъра. 

С.Павлов – съветник, това е че няма да излезе бюджета ако не го гласуваме. 

М.Тороманова – съветник, ние после и да решим да ги продаваме то ги няма в 

Програмата. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, после като се намери купувач с една 

актуализация и ще се прибавят. 

И.Лесков – зам.кмет на община Копривщица, г-жо Дюлгярова, уважаеми общински 

съветници, по отношение на претенциите ви към група трета придобиване и 

разпореждане с имоти общинска собственост в частта имоти, които Копривщица има 

намерение да продаде, искам да ви обърна внимание, че не случайно е написана думата 

намерение, тоест приемете го че това е в процеса на следващата бюджетна година 

трябва да стане, за да стане това действително всеки един имот трябва да има статута да 

може да бъде продаван и за това в процеса на работа общинска администрация ще 

оправи документите така, че да влязат в законови норми като сумите предвидени за 

тяхната продажба ще влязат в бюджета и бюджета би следвало в тази си част да не се 

променя тъй като това са имоти, които ще бъдат на пазара в следващите месеци след 

като минат процедурите по потвърждаване на подробните устройствени планове когато и 

да са за съжаление и оправяне на цялата документация, така че аз съм на мнение, че 

Програмата не трябва само за това да се връща, защото тя е много комплексна, много 
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голяма и действително по отношение на бюджета това е един основен документ, тези пет 

имота ако се не лъжа които може би ще ги извадите сега от Програмата ги гласувайте да 

отпаднат към момента и когато имаме готовност по един, по два или всичките на веднъж 

ще бъдат внесени за корекция на Програмата пак по процедурата по която се гласува 

Програмата, така че да се допълни и да бъде спокойно и на общинските съветници и на 

общинска администрация, че всичко е наред. Съжалявам, че се е стигнало до тук може 

би в желанието всичко да бъде наред са направени тези пропуски, дали от незнание 

дали от бързане факт са хубаво е че ги забелязахте което адмирирам винаги така че 

нека бъде всичко в законовите рамки. 

Б.Подгорски – съветник, до 14.02.21г., има ли възможност да се изкоригират тези 

имоти и да се проведат всичките процедури?  

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, не. 

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

кмета на община Копривщица с предложените корекции от М.Тороманова. 

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

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №141 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.9  от ЗОС, чл.6, чл.7 

от НРПУРОИ. 

Приема годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021г. в община Копривщица. 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно Наредба за 

управление на отпадъците на територията на община 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, тази Наредба я имаше в общината, 2018г., беше отменена в 

голяма си част от съда и след това общинския съвет я отмени и сега се приема на ново, 

въпроса е че аз изкарах решението на съда от тогава, тя е атакувана тогава за това, че 

общинския съвет не може да наложи глобите вътре, тази част която е с глобите не може 

да ги определи общинския съвет защо, защото в Закона за управление на отпадъците ги 

има и за това същност е решението на съда. Според съда общинския съвет няма 

правомощия да изземва функциите след като по Закон е дадено за какво нарушение 

каква е глобата а не ние да слагаме размера на глобите. 

Т.Главчева – този път глобите са едно към едно както са в Закона за управление на 

отпадъците, просто са цитирани така както са в Закона са вкарани в Наредбата. 

М.Тороманова – съветник, аз главно не съм гледала как са по Закон и как са в нашата 

Наредба дали има разминаване, но според това което е в решението въобще не трябва 

да фигурира в Наредбата защото го има в Закона. 

Т.Главчева – там имаше разминаване били са по големи от колкото са предвидени в 

Закона и заради това е атакувана Наредбата. 

М.Златарев – за едно и също нарушение нямаме право да глобяваме два пъти да 

знаете по Закона за административни нарушения и в тази връзка да не стане за едно и 

също нарушение да налагаме глоби по Наредбата и по Закона за отпадъците. 



 7 

Б.Подгорски – съветник, Наредбата е поднормативен акт който развива Закона, не 

надвишавайте правата по Закон в Наредбата, ако не се надвишават глоби и права той е 

поднормативен акт и има правото да копира. 

С.Павлов – съветник, въпроса е че ако ти напишат акт въз основа на Наредбата без да 

цитират Закона акта отпада. 

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

кмета на община Копривщица. 

 „За”- 9 – Л. Цеков, М. Тороманова, Д. Ватахов, М. Иванов, Б. Чилов, Б.Подгорски, Я. 

Стоичков, Н. Кривиралчев, С. Павлов. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 1 -  Р. Галинова. 

Приема се 

Прие се Решение №142 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците. 

Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на община 

Копривщица. 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно одобрение 

общата численост и структура на община Копривщица 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, като докладната на комисията е както по докладната на кмета, в докладната 

на кмета в орграниграмата звеното обслужващо общински съвет е дадено като 

Технически секретар на ОбС, после имаше една втора докладна от кмета по структурата 

там отново е дадена вече звеното обслужващо общински съвет да е Технически секретар 

ОбС и двама човека допълнени от Програмата „Асистентска подкрепа” това е което е 

предложението на комисията и допълването от кмета. 

Р.Галинова – съветник, в детската градина виждам, че щатните бройки са 9 това 

значили, че ще се намали персонала или просто някой от нас се води на друго место? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, по предложение на директора на 

детската градина, във връзка с намаляване броя на децата в детската градина една 

бройка е намалена, все пак това са делегирани от държавата дейности, които достатъчно 

общината дофинансира и директора си е преценил, че са достатъчни двама поддържащ 

персонал. 

Р.Галинова – съветник, имам още един въпрос за Патронажна грижа, увеличавате с 

един човек ли защото виждам, че бяха пет а сега са шест? 

М.Тороманова – съветник, аз правя предложение за Решение, по докладната на 

комисията като звеното за обслужване на общински съвет да е Главен специалист 

общински съвет, тъй като това е предложението и на Председателя, ние изискахме 

становище на НСОРБ там също се казва, че предложението на Председателя се гледа 

като кмета може да бъде уведомен какво е предложението на Председателя и двете 

бройки които са за Социалната услуга „Асистентска подкрепа” да бъдат добавени и да се 

уточни „Домашен социален патронаж” колко бройки са. 

Р.Галинова – съветник, искам да ви кажа, че работата на едни човек сам  с  26 деца 

които са на възраст до 4 години просто е сложна. 

Я.Стоичков – съветник, тя е невъзможна. 
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Р.Галинова – съветник, има един хигиенист за група който трябва да почиства, 

дезинфекцира и същото време просто няма как да влезне и да върши пълноценно 

работата си в група защото той е натоварен с цялата тази работа, 26 деца трябва да ги 

съблечеш днес три пъти и да ги облечеш сам, а ако се разболее някой от нас не виждам 

кой ще влезе в група и изобщо дали няма да се затвори цялата група докато човека е в 

болнични. 

 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, шест са бройките, защото се предвижда 

да се разшири с един Главен готвач, не заета бройка евентуално ако се направи като 

обществена столова за лятото юни,юли и август за това са така бройките. 

 А какви са аргументите да е Главен специалист а да не е Техническо обслужване 

ОбС? 

Л.Цеков – председател на ОбС, изискахме от НСОРБ от правния им отдел запитване и 

те са ни отговорили, че инициативата за структурата на звеното и числеността е 

инициатива на Председателя на ОбС. 

М.Тороманова – съветник, то беше звено Технически секретар когато аз работех и аз 

нямах висшето образование за тази длъжност, след това завърших 2018г. стана 

промяната на Законна и същност тогава се назначи Цветелина и до ден днешен не е 

коригирана длъжността при положение, че тя има образованието за точно тази длъжност 

и то висше образование и смятам, че трябва да е в по висока длъжност, беше технически 

сътрудник защото беше за средно образование. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, и не може Техническия сътрудник да е с 

висше ? 

М.Тороманова – съветник, не, може да е но защо когато има висше да не се отрази 

това в длъжността. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ами от учител като става старши учител 

му трябват 10 години, аз не знам Цветелина колко е била, че да я направим Главен 

специалист, един учител с по две висшата и с по три стават Старши учител след 10 

години. Аз не съм съгласна, вие както прецените. 

М.Тороманова – съветник, определянето на длъжностно,щатно всичко е по 

предложение на Председателя. 

Б.Подгорски – съветник, този чл.29а от ЗМСМА, който изчетох пак втори път, никъде 

не пише за определянето на Технически сътрудник или на Главен специалист. 

М.Тороманова – съветник, еми щатното това е определянето, отделно ние в 

Правилника за дейността на общински съвет навсякъде сме написали, че е Главен 

специалист никъде не пише Технически секретар.  

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

комисията с предложените допълнения от М.Тороманова. 

 „За”- 4 – Л. Цеков, Р. Галинова, М. Тороманова, Д. Ватахов,  

„против” – 0 

„въздържал се” – 6 -  М. Иванов, Б. Чилов, Б.Подгорски, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев, 

С. Павлов. 

Не се приема 

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

кмета на община Копривщица. 

„За”- 5 – М. Иванов, Б. Чилов, Б.Подгорски, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев. 

„против” – 4 -  Л. Цеков, Р. Галинова, М. Тороманова, Д. Ватахов, 

„въздържал се” – 1 -  С. Павлов. 

Не се приема 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, как без структура ние до кога ще се 

мотаем, гласувайте нещо каквото искате. 
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Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подлагам на прегласуване докладната 

на комисията с предложените допълнения от М.Тороманова. 

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

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0   

Приема се 

Прие се Решение №143 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА  

Одобрява общата численост и структура на община Копривщица за 2021г. 

І. Общинска администрация и делегирани от държавата 
дейности: 

1. Кмет       -   1 брой 

2. Заместник кмет     -   1 брой 
3. Секретар      -   1 брой 

4. Финансов контрольор    -   1 брой 
5. Главен архитект     -   1 брой 

6. Обща администрация    - 11 броя 
7. Специализирана администрация  -   5 броя 

8. ОМП       -   6 броя 
9. Медицинска сестра    -   1 брой 

10. ДГ „Евлампия Векилова”   -   9 броя 
11. Социална услуга „Асистентска подкрепа”-   2 броя 

        ---------------------- 
      Общо:  39 броя 

 
ІІ. Общинска администрация – местни дейности: 

 

1. Звено обслужване на ОА   -   2 броя 
2. ОЗ „ДСП”      -   6 броя 

3. Жив музей и туризъм    -   5 броя 
4. Техническо обслужване „Аквапарк” -   3 броя 

5. Главен специалист  „ОбС”   -   1 брой 
6. ОЗ „Логистика”     -   2 броя 

----------------------- 
      Общо:  19 броя 

 
 

ІІІ. Второстепенни разпоредители: 
 

1. Дирекция на музеите    - 28    броя 
2. СУ „Любен Каравелов”   - 40,5 броя 

3. Общинско предприятие „Копривщица” - 48    броя 

------------------------- 
      Общо:       116,5 броя 
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Точка седма от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно създаване на 

нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, държавно – делегирана 

дейност. 

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, ние обсъдихме на комисията всичко както каза г-жа 

Тороманова, само ще помоля пак да уточнят как точно ще стане понеже в момента сме 

на живо. 

М.Паралеева – това което мога да ви кажа, че бройката е определена не от нас, за 

съжаление на местно ниво ние установяваме, че нуждата от подобни грижи е доста по 

различна от тази която някой ни я определя незнайно по какви критерии, но така или 

иначе длъжни сме да се съобразим с това. Към момента се подават заявления от 

потребители както и заявления за личен асистент. Предстой след като кмета определи 

съответните лица които ще правят предварителната и последващата оценка на 

потребителите, сред всички подадени да бъдат определени лицата и съответно 

необходимостта от колко часа на ден имат нужда от подобен вид подкрепа. Има 

определена целева група и хората избрани да получават услугата трябва да попадат в 

тази целева група. Целевата група е следната: лица с над трудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване, които нямат ТЕЛК, втората целева група е деца с 

увреждания и лица с увреждания с определена чужда помощ обаче в същото време не 

бива да ползват в момента друг вид подкрепа по механизма или да бъдат обхванати от 

друг вид помощ.Мисля, че такива хора в момента на територията на община Копривщица 

няма, по скоро това на което се натъкнахме което определено би ни затруднило ще е 

факта, че има доста хора които са в над трудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване са, но имат ТЕЛК, по думите на АСП тези хора не можем да ги включим 

а на практика се оказва, че точно те имат нужда от тази подкрепа. 

М.Тороманова – съветник, ако има повече желаещи може ли да се подаде към 

Министерски съвет за да се актуализира това решение? 

М.Паралеева – предполагам ще може във вторник има обучение по тази тема и след 

вторник ще имам повече яснота и отговор. 

Н.Кривиралчев – съветник, минимума е 7 а максимума колко е за тези двама души ? 

М.Паралеева – след като бъде извършена последващата оценка и всеки потребител 

съответно бъде определено по колко часова нужда на ден има нужда от подкрепа тогава 

ще знаем, защото ще бъдат назначени двама лични асистенти значи тези хора могат да 

обхванат трима или четирима в зависимост от часовата нужда за тези хора. 

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, Б. Чилов, 

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №144 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 и чл.93 от Закона за 

социалните услуги и чл.83 б, ал.1 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона 

за социалните услуги. 
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1. Дава съгласие, считано от 01.02.2021г., да бъде създадена нова социална 

услуга „Асистентска подкрепа”, като държавно – делегирана дейност. 

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение №790 от 

30.10.2020г., на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните 

от държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 7 потребители 

за 2021 година. 

3. Услугата да се администрира от служители на общинска администрация 

Копривщица, с административен адрес: гр.Копривщица, ул. „Любен Каравелов” 

№16. 

4. Възлага на Кмета на община Копривщица да извърши последващи 

действия по изпълнение на Решението. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно подкрепа и 

съфинансиране на проектно предложение на Сдружение с нестопанска цел 

„МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон” 

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. 

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

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №145 

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

и местната администрация и чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост. 

1. Предоставя безвъзмездно право на ползване за срок от 7 години на СНЦ 

„МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон”, за целите на проект „Инициатива за 

популяризиране на местната идентичност и подхода ВОМР на територията на 

СНЦ „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон“", код на процедурата: BG06RDNP001-

19.476, подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности в частта малки 

пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., на помещение от 12 

кв.м. намиращо се в сутерена в дясно от стълбите с вход към залата без външни 

стени като част от сградата на Старото училище: имот – публична общинска 

собственост: Имот № 38558.5.102, УПИ VII-788, кв. 56, адрес: гр. Копривщица, 

ул. „Любен Каравелов“№17 – за създаване на изложение „Копривщенска 

съкровищница“. 

2. Дава съгласие Община Копривщица да предостави Съфинансиране в 

размер на 2000 лв. (две хиляди лева) на СНЦ „Местна инициативна група – 

Пирдоп, Копривщица и Антон” за реализиране на дейностите по проект 

„Инициатива за популяризиране на местната идентичност и подхода ВОМР на 

територията на СНЦ „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон“; 

3. Допуска предварително изпълнение на Решението от деня на приемането 

му, на основание чл.60, ал.1 от АПК. 
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Точка девета от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно временно 

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

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. 

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

кмета на община Копривщица. 

 „За”- 9 – Л. Цеков, Р. Галинова, М. Тороманова, Д. Ватахов, Б. Чилов, Б.Подгорски, Я. 

Стоичков, Н. Кривиралчев, С. Павлов. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

М.Иванов – конфликт на интереси 

Приема се 

Прие се Решение №146 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Решение №673 

на Министерски съвет от 25 септември 2020г., и предложение от Главния 

държавен здравен инспектор и Заповед РД-01-718/18.12.2020г., на Министъра 

на здравеопазването. 

Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни 

имоти, които са преустановили дейност във връзка със Заповед РД-01-

718/18.12.2020г., на Министъра на здравеопазването да бъдат освободени от 

наем за периода 01.01.2021г. до 31.01.2021г. 

Съгласно приложение 1. 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно предложение за 

бракуване на специален автомобил „Шкода Европа” с рег.№ СО 2706 СС. 

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. 

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

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №147 

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 бракуване на специален автомобил 

„Шкода Европа” с рег.№ СО 2706 СС. 

2. Бракуваното транспортно средство да се предаде на вторични суровини и 

сумата да се заприходи. 
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Точка единадесета от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно кандидатстване 

на община Копривщица по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” 

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. 

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

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №148 

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

Общински съвет – Копривщица дава съгласие община Копривщица да 

кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

“Патронажна грижа +”.   

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно приемане на цени 

за превоз на един пътник от автогара „Копривщица” до ж.п. гара 

„Копривщица”. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС.  

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на 

комисията. Понеже тогава не разбрах това намаление за ученици, студенти и 

пенсионери от 1лв., за жители на Копривщица или по принцип ще е ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, по принцип ще е 

М.Иванов – съветник, аз предлагам да се увеличи цената от 2лв., на 3лв., защото 

абсолютно не можем да си покрием разходите.   

 

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

комисията КЕУРРБФИИСГС към общински съвет Копривщица. 

 „За”- 3 –Р. Галинова, Д. Ватахов, Б.Подгорски.  

„против” – 0 

„въздържал се” – 7 -  Л. Цеков, М. Тороманова, М.Иванов, Б. Чилов, Я. Стоичков, Н. 

Кривиралчев, С. Павлов. 

Не се приема 

 

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

направеното предложение на М.Иванов. 

 „За”- 7 – Л. Цеков, М. Тороманова, М.Иванов, Б. Чилов, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев, 

С. Павлов.  

„против” – 0 

„въздържал се” – 3 -  Р. Галинова, Д. Ватахов, Б.Подгорски. 



 14 

Приема се  

Прие се Решение №149 

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

1. Приема цени за превоз на един пътник от автогара „Копривщица” до ж.п. 

гара „Копривщица” както следва: 

1.1 За ученици, студенти и пенсионери – 1,00 лв. в едната посока. 

1.2 За останалите пътници – 3,00 лв. в едната посока. 

2. На всеки пътник да се издава фискален бон от подвижен касов апарат, 

собственост на Община Копривщица. 

3. Превоз на обемист багаж и извънгабаритен товар не се допуска. 

4. Със следния текст: Допуска предварително изпълнение на основание 

чл.60, ал.1 от АПК със следните мотиви: Поради големия обществен интерес от 

осигуряване транспортирането на граждани и гости на града от автогара 

„Копривщица” до ж.п. гара „Копривщица” и обратно и при евентуално 

закъснение може да се последва значителна и трудно поправима вреда за 

пътуващите до и от гр.Копривщица, за предотвратяване блокирането на 

пътници на автогара и ж.п гарата в неблагоприятни метеорологични условия и 

като временна социална мярка. 

 

Точка тринадесета от дневния ред – Вземане на решение на докладна 

записка от председателя на общински съвет – Копривщица относно отчет за 

дейността и работата на Общински съвет – Копривщица и неговите комисии за 

периода 28.05.2020г. – 17.12.2020г. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги изпратен ви е отчета, имате 

думата. 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване внесения от него 

отчет . 

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

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се Решение №150 

На основание чл. 27, ал.6  от ЗМСМА  

Приема отчета за дейността на Общински съвет – Копривщица и неговите 
комисии за периода 28.05.2020г. – 17.12.2020г. 

 

 

Точка четиринадесета от дневния ред – За информация: 

- План относно превенция и противодействие на закононарушенията в 

условията на „ КОВИД-КРИЗАТА” при община Копривщица. Взаймодествие с 

КТОРСПРКИ /МКОРС/. 

- Работна карта №2, превенция и противодействие на закононарушенията в 

условията на „КОВИД-КРИЗАТА” при община Копривщица. Взаймодествие с 

КТОРСПРКИ /МКОРС/. 

- Справка – отчет за състоянието на престъпността и обществения ред на 

територията на Община Копривщица в У – „Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за 

четвърто тримесечие на 2020 година. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, ако имате въпроси колеги. 

М.Тороманова – съветник, да ни кажете горе долу. 

К.Тороманов – подобни работни карти със залегнали проблеми вътре в тях, 

разработваме си наши полицейски операции предимно за охраната по обществен ред, 
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който засяга в случая в картата изрично е наблегнато за охрана на обществен ред във 

връзка с „КОВИД-КРИЗАТА”, която е в момента, в това число включва всички проверки, 

които са на карантинирани лица, следене спазване мерките на Здравния Министър, 

носенето на маски в затворени помещения, струпването на хора и въобще контрола във 

връзка с тая криза която всички я знаем, че последиците са за всички във всеки един 

ресор на обществеността е засегнат от това нещо. 

М.Тороманова – съветник, в тази си част имате ли някакви проблеми, които ние от 

общински съвет можем да ви помогнем? 

К.Тороманов – не, не бих казал, движим си нещата гоним си дейностите, които са 

предвидени във връзки с картата и най-вече се наблюдават то не е в голям срок ама в 

последните две седмици няма регистрирани нови карантинирани лица за момента. 

Р.Галинова – съветник, когато се разбере, че някой е болен посочват кои са 

контактните или ? 

К.Тороманов – по принцип началника на районното пуска едно искане до РЗИ чрез 

което искане РЗИ ни подават информация по служебен път кои лица са под карантина, 

съответно по районите на действие и примерно за Копривщица има двама човека или 

трима веднага ни пускат на нас съобщават ни имена всичко и вече ние започваме преди 

още Заповедите да са изкарани от общината и ние започваме контрол на тези лица. 

Р.Галинова – съветник, а има случай, които болните не съобщават лица които 

съжителстват с тях като контактни в такъв случай вие можете ли да ги установявате? 

К.Тороманов – можем да ги установяваме. 

Р.Галинова – съветник, но в същност може и от общината да ви издадат такъв 

документ с който да сложите под карантина? 

К.Тороманов – може да, ако ни пуснат Заповеди на тези лица те се водят контактни и 

ние си ги проверяваме следим и за тях. 

М.Тороманова – съветник, аз лично съм се питала, вие ли може да съставите акт или 

само от РЗИ ? 

К.Тороманов – ние можем, на територията на община Копривщица имаме съставени 

актове за неносене на маски. 

 

Точка петнадесета от дневния ред – разни 

Няма 

 

Точка шестнадесета от дневния ред – отговори на питания 

Има постъпил отговор на питане. 

М.Тороманова – съветник, в този отговор не смятам, че е отговорено коректно, защото 

когато вдигнехме цената на наема на мерите ни казаха, че се вдига цената на наема за 

да могат да се изчистят мери, които по-късно да се дават и да станат повече от 

наемателите а сега в същност се оказва, че тези наематели тяхно си е задължението да 

се чисти и за мен това не е коректен отговор. Още нещо искам да вметна в тази връзка в 

Закона ние трябва ежегодно да приемаме списък на тези, които имат право да взимат 

мери под наем, списък на имотите, които се дават под наем и план за паша и тогава 

вътре мерките, които те са изписали трябва да ги има в този план за паша, трябва да 

приемаме кои са имотите за общо и за индивидуално ползване и т.н. 

 

Точка седемнадесета от дневния ред – питания 

Д.Ватахов – съветник, интересувам се дали всички платиха за тези мери. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да. 

Д.Ватахов – съветник, и ако може да се включи тази година колко декара са 

подготвили за почистване предприятието към бюджета да плануваме колко куб., искам 
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да ги заложим като кубици и като пари в бюджета на предприятието, защото от това 

почистване не останаха никакви пари не ги видяхме никъде къде са отишли от 

дървесината. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, въпроса ти е: предвиждаме ли 

почистване на дървесина и колко кубика ще излезнат, колко пари и да бъдат отразени в 

бюджета ? 

Д.Ватахов – съветник, да и като почистват да почистват и малката дървесина защото 

те взимат само дебелото а другото остава. 

 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 16:40 часа. 

 

 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


