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ПРОТОКОЛ 

№24 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      25.02.2021 г. 

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

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 25.02.2021 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 Стоян Павлов и 

Мария Тороманова, 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 създаване на общински туристически информационен център и 

сертифицирането му. 

2. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от Василка Йовкова 

ДД „ФСД” при община Копривщица относно определяне на трудовото възнаграждение 

на Кмета на община Копривщица. 

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

община Копривщица във връзка със задоволяване нуждите на група граждани, 

ведомства на бюджетна издръжка и НПО с дърва за огрев за 2021г.  

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

община Копривщица относно освобождаване от задължението за заплащане на наем 

от лица, наематели на общински нежилищни имоти. 

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

община Копривщица относно изменение и допълнение на Наредба №2 за местни 

такси, тяхното определяне и администрирането им. 

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

Копривщица относно бюджет на община Копривщица за 2021 год. 

7. Разни 

8. Отговори на питания  

9. Питания 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, имаме две допълнителни точки, аз 

предлагам т.7 отмяна на Решение №145/28.01.2021г., т.8 да бъде Отчет за дейността, 

Отчет за изпълнение и Проекто бюджет за 2021г. на Асоциацията по ВиК, в 

обособената територия на „ВиК” ЕООД-София, т.9 разни, т.10 отговори на питания и 

т.11 питания. 

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

изчетения дневен ред с допълнителните точки към него. 

„За”- 8 – Л. Цеков, Р.Галинова, Я. Стоичков, Б. Чилов, М. Иванов,  Б.Подгорски, 

С.Шипочинов, Н. Кривиралчев. 

„против” - 0 

„въздържал се” 0 
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Извън залата – Д.Ватахов 

Прие се следния дневен ред: 

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

Копривщица относно създаване на общински туристически информационен център и 

сертифицирането му. 

2. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от Василка Йовкова ДД 

„ФСД” при община Копривщица относно определяне на трудовото възнаграждение на 

Кмета на община Копривщица. 

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

община Копривщица във връзка със задоволяване нуждите на група граждани, 

ведомства на бюджетна издръжка и НПО с дърва за огрев за 2021г.  

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

Копривщица относно освобождаване от задължението за заплащане на наем от лица, 

наематели на общински нежилищни имоти. 

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

Копривщица относно изменение и допълнение на Наредба №2 за местни такси, тяхното 

определяне и администрирането им. 

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

Копривщица относно бюджет на община Копривщица за 2021 год. 

7. Отмяна на Решение №145/28.01.2021г. 

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

Копривщица относно отчет за дейността, Отчет за изпълнение и Проекто бюджет за 

2021г. на Асоциацията по ВиК, в обособената територия на „ВиК” ЕООД-София. 

9. Разни 

10. Отговори на питания  

11. Питания 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно създаване на 

общински туристически информационен център и сертифицирането му. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи становището на комисията 

поради отсъствието на Председателя и секретаря на КЕУРРБФИИСГС. 

 

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

кмета на община Копривщица. 

„За”- 8 – Л. Цеков, Р. Галинова, Б.Подгорски, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев, М. 

Иванов, С.Шипочинов, Б. Чилов. 

„против” – 0  

„въздържал се” – 0 

Приема се 

Прие се Решение №151 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, съгласно 

чл.11, ал.2, т.2 от Закона за туризма, чл.6, ал.2, във връзка с чл.8, ал.2, т.1, от 

Наредба №2/ 26.10.2015г., на Министерство на туризма (обн. ДВ 

бр.85/03.11.2015г.) 

1. Създава Общински туристически информационен център със следния 

административен адрес: гр.Копривщица, пл. „20-ти Април” №4. 

2. Възлага на Кмета на община Копривщица да предприеме действия за 

сертифициране на общински туристически информационен център в 

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

докладна записка от Василка Йовкова ДД „ФСД” при община Копривщица 

относно определяне на трудовото възнаграждение на Кмета на община 

Копривщица. 

  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи становището на комисията 

поради отсъствието на Председателя и секретаря на КЕУРРБФИИСГС. 

Р.Галинова – съветник, това са си пари, които идват от държавата и си и се полагат 

така ли ? 

В.Йовкова – Да, няма дофинансиране от местни дейности. Допълнете към вашето 

Решение считано от 01.01.2021г. 

Б.Подгорски – съветник, накрая мисля, че трябва да добавим за предварително 

изпълнение на Решението, защото става на въпрос да влезе в сила от началото на 

годината. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги, които е съгласен с 

предложението на г-н Подгорски, моля да гласува. 

„За”- 4 – Р. Галинова, Б.Подгорски, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев. 

„против” – 1 – Д.Ватахов. 

„въздържал се” – 2 - С. Шипочинов, М. Иванов. 

Л. Цеков Конфликт на интереси 

Б. Чилов – извън залата  

Не се приема 

 

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

Василка Йовкова ДД „ФСД” при община Копривщица с допълнение в т.1 от 01.01.2021г. 

„За”- 6 – Р. Галинова, Б.Подгорски, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев, М. Иванов, 

С.Шипочинов. 

 „против” – 1 - Д.Ватахов. 

„въздържал се” – 0 

Л. Цеков – конфликт на интереси 

Б. Чилов – извън залата  

Приема се 

Прие се Решение №152 

На основание чл.21 ал.1 т.5 и чл.38 ал.7 от ЗМСМА, чл.5 ал.16 от ПМС №67 за 

заплатите в бюджетните организации и дейности 

1. Основна месечна работна заплата на Кмет на община Копривщица в 

размер на 2 820,00лв., считано от 01.01.2021г. 

2. Към основното месечно възнаграждение,определено в т.1,да се 

начислява допълнително месечно възнаграждение за трудов стаж и 

професионален опит в размер на 1% за всяка прослужена година,определен с 

Вътрешните правила за работна заплата на община Копривщица. 

3. От начислените възнаграждения по т.1 и т.2 се правят удръжки за сметка 

на осигурено лице за осигурителни вноски по Кодекса за социално 

осигуряване,Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки,определени 

със Закон,както и удръжки съгласно Вътрешните правила за работната заплата 

в община Копривщица. 

 

 

 



 4 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица във връзка със 

задоволяване нуждите на група граждани, ведомства на бюджетна издръжка 

и НПО с дърва за огрев за 2021г.  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи становището на 

комисията. 

Б.Подгорски – съветник, с предложение комисията включи шеста точка трябваше 

до колкото си спомням заместник кмета да има позиция дали да включим социално 

слаби и самотно живеещи граждани само, че той липсва не знам някой от 

администрацията има ли становище по този въпрос, оспорвате ли го или не го 

оспорвате ако не да го гласуваме така ? 

Н.Карагьозов – секретар на община Копривщица, заместник кмета ме помоли да 

информирам по този въпрос, довеждам до знанието на общински съвет и гостите, че 

по този въпрос общински съвет е приел Правилник за реда, начина и условията за 

отпускане на еднократни, финансови и материални помощи на община Копривщица 

през 2016г., съгласно този Правилник са определени начина за определянето на 

такива социално слаби и самотни хора, които да получават еднократни  помощи 

определени в Правилника. 

Б.Подгорски – съветник, те са финансови помощи 

Н.Карагьозов – секретар на община Копривщица,финансови и материални казвам. 

Б.Подгорски – съветник, а тези които са по държавната линия, които получават 

помощи ? 

Н.Карагьозов – секретар на община Копривщица, предлагам това нещо което 

казвам да се запознаете с него ако желаете в Правилника е изписано абсолютно 

всичко.Нямат право на получаване от една и съща помощ по този ред два пъти и тези 

които си получават от социалните служби също нямат право съгласно Правилника на 

такива помощи. 

Б.Подгорски – съветник, аз не съм съгласен с това което каза г-н Карагьозов от 

миналата година има действащо до момента такова Решение, специално за паричните 

помощи имат право за различни видове отопление да ползват. Една от идеите ни за 

да го позволим това нещо е че част от тези финансови средства ще са постъпление и 

в Предприятието вместо да се купуват пелети или въглища, но за мене си оставям 

предложението да бъдат включени подусловието срещу удостоверение от Регионална 

дирекция социално подпомагане, не всички влизат в тази графа която казахте Вие. 

Н.Карагьозов – секретар на община Копривщица, значи не правилно съм разбран, 

съгласно правилата тези хора не могат да получават и едните и другите помощи. 

Б.Подгорски – съветник, значи изчетохте  второ Римско – изрично е казано 

физически лица, които попадат в повече от една група имат право да ползват само 

една от предоставените възможности. Тук абсолютно изключваме, че някой ще вземе 

преференциално и допълнително преференциални цени, има групи от хора, които 

имат удостоверения, самотно живеещи или социално слаби, които получават само 

парични средства и тези парични средства не са както и да е тук изрично е казано, че 

по две линии не може да се взима. 

Н.Карагьозов – секретар на община Копривщица, добре тогава кратко по друг 

начин да кажа това което ми е казано, съгласно Правилника приет от общински съвет 

през 2016г., тези лица са обхванати за помощи не е необходимо сега в това Решение 

да ги обхващате отново. 

Б.Подгорски – съветник, а може ли да кажете кой член точно ги включва тези лица 

да бъдат включени в преференциалните цени за дървата, защото тук говорим 

конкретно за предоставяне на преференциални цени за закупуване на дърва за огрев. 
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Н.Карагьозов – секретар на община Копривщица, и какво да кажем ? 

Б.Подгорски – съветник, аз няма да задавам по три пъти въпроса, добре няма какво 

да кажа повече. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, въпроса е социално слабите, които 

са регистрирани те получават помощ от социалните служби за отопление, ние също 

им даваме отопление на преференциални цени аз така го разбирам г-н Карагьозов 

където го обяснява по нашия Правилник. 

Д.Ватахов – съветник, тука не е ли местото да включим Николай Стрелков 

поименно да се знае, не като миналата година дали ще му закарат дърва дали не 

поименно да се включи и да се знае, че е той защото видяхте, че стана проблем 

предния път понеже го включихме като бройка а го нямало поименно и не му 

закараха дърва ако си спомняте имаше проблем, че Предприятието не знае на кой да 

ги закара имахме го като Решение но не беше обосновано името. 

Н.Карагьозов – секретар на община Копривщица, да четем ли тогава Правилника 

явно съветниците не знаят Правилника и за това става това нещо. 

Б.Подгорски – съветник, г-н Карагьозов не приемам обвиненията защото изрично 

ви попитах коя точка, кой член противоречи на предложението и Вие не можахте да 

го цитирате. 

Н.Карагьозов – секретар на община Копривщица, защо трябва да цитирам 

наказателния Закон или Правилник. 

Б.Подгорски – съветник, тогава няма да правите заключение, че съветниците не 

знаят Правилника. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, изчете отнасящите се членове  от 

Правилника. 

Б.Подгорски – съветник, ще бъда максимално кратък т.7.4 от въпросния Правилник 

пише изрично лица регистрирани в Дирекция социално подпомагане и получаващи 

помощи от там, както и лица на които е отпусната финансова помощ за отопление по 

наредба, не могат да бъдат подпомагани по реда на този Правилник, веднъж говорим за 

еднократна финансова помощ от общината веднъж говорим за Държавна помощ за 

социално слаби и самотно живеещи, ако въпросен човек е кандидатствал и е 

подпомогнат от държавата той не може да кандидатства за тази еднократна помощ за 

която довода на г-н Карагьозов беше, че Правилника бие предложението, тук говорим за 

хора, които са подпомогнати от държавата да има възможност тези средства да ги 

оставят в нашето Предприятие да закупят дърва на преференциални цени. Държавата 

дава помощи не отпуска общината еднократна финансова помощ или няма никакво 

отношение едното с другото това исках да кажа като цяло. 

Н.Кривиралчев – съветник, още повече, че ако изключим тази т.6 там като четохте 

Правилника споменахте и ветераните от войната, споменахте хората над 80год., трябва 

да изключим и тях мисълта ми е че ако изключим т.6 трябва да изключим и другите 

защото се дублират и те. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица,какво губим ако оставим тази шеста 

точка ? 
Б.Подгорски - съветник, аз смятам, че нищо не губим даже печелим 

Н.Кривиралчев – съветник, нищо. 

Я.Стоичков – съветник, губим разликата в цената преференциалната и редовната. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, въпроса е че които е изпаднал в такава 

нужда си попълва молба и се събира нарочна комисия която работата и е да установи 

дали този човек наистина има нужда или няма нужда. 

Я.Стоичков – съветник, аз съм председателя на тази комисия в общината но по 

Заповед тази комисия е сформирана от мен, секретаря, главната и Лалка Доганова  
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обаче тя в Заповедта е написана така, че ние взимаме решение само за новородените 

деца а не работим по този Правилник за всички социални лица, ще трябва да се пусне 

една нова Заповед от кмета ако ще нагърби комисията нацяло. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, без Решение на общински съвет до 

400,00 лв. може да се отпуска.  

 

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

становището на комисията КЕУРРБФИИСГС при община Копривщица. 

 „За”- 7 – Л. Цеков, Р. Галинова, Д. Ватахов, М. Иванов, Б. Чилов, Н. Кривиралчев, С. 

Шипочинов. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 2 -  Б.Подгорски, Я. Стоичков. 

Приема се 

Прие се Решение №153 

На основание чл. 21, ал.1, т.23, т.24 и ал. от ЗМСМА 

I. Общинско предприятие „Копривщица“ – гр. Копривщица през 2021 

година да предостави дърва за огрев, от временни складове, находящи се  в 

общинска горска територия – собственост на Община Копривщица, без право на 

транспортиране извън града, по преференциални цени, както следва:  

1. Ветерани от войните и военно инвалиди – за сметка на Община 

Копривщица по 10,00 (десет) пр.м3. 

2. Родители на три и повече деца до осемнадесет годишна възраст, от които 

поне единият е с постоянен адрес в гр. Копривщица – 7 (седем) пр.м3. 

3. Родители на новородено дете, отглеждано на територията на Община 

Копривщица, на което поне един от родителите е с постоянен адрес в 

гр.Копривщица и одобрени от комисията, за предоставяне на финансова 

подкрепа за новородено – 7 (седем) пр.м3. 

4. Лица на възраст над 80 години – до 7 (седем) пр.м3. 

5. Лица с намалена работоспособност  50% и над 50% - до 7 (седем) пр.м3. 

6. Социално слаби, самотно живеещи граждани и лица, които са на 

социално подпомагане  - срещу удостоверение от Регионална дирекция 

социално подпомагане – до 7 (седем) пр.м3. 

7. Община Копривщица – административна сграда – до 60 (шестдесет) пр.м3. 

8. Домашен социален патронаж – до 65 (шестдесет и пет) пр.м3. 

9. Първо класно училище – жив музей – до 70 (седемдесет) пр.м3. 

10. Посетителски център „Богдан“ – до 30 (тридесет) пр.м3.  

11. СУ „Любен Каравелов“ – до 170 (сто и седемдесет) пр.м3. 

12. СУ „Любен Каравелов“ – общежитие – до 30 (тридесет) пр.м3. 

13. Дирекция на музеите – до 45 (четиридесет и пет) пр.м3. 

14. ЦДГ „Евлампия Векилова“ – до 300 (триста) пр.м3. 

15. Народно читалище „Х. Н. Д. Палавеев“ – до 30 (двадесет) пр.м3. 

II. Физически лица които попадат в повече от една група, имат право да 

ползват само една от предоставените им възможности. 

III. Продажната цена на широколистни и иглолистни дърва за огрев от 

временен склад е съгласно Решение на Общински съвет Копривщица.      

IV. Да не се предоставят дърва за огрев на преференциални цени на 

граждани, които имат задължения към 31.12.2020г. към Община Копривщица, 

както и на такива които нямат постоянно жителство. 
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По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от зам.кмета на община Копривщица относно 

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

общински нежилищни имоти. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи становището на 

комисията. 

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

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

 „За”- 8 – Л. Цеков, Р. Галинова, Д. Ватахов, С.Шипочинов, Б.Подгорски, Я. Стоичков, 

Н. Кривиралчев, Б. Чилов. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0 

М.Иванов – конфликт на интереси 

Приема се 

Прие се Решение №154 

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-01-52/26.01.2021г., 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-

52/26.01.2021г., на Министъра на здравеопазването да бъдат освободени от 

наем за периода 01.02.2021г. до 28.02.2021г. 

 

 

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

докладна записка от зам.кмета на община Копривщица относно изменение и 

допълнение на Наредба №2 за местни такси, тяхното определяне и 

администрирането им. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи становището на 

комисията. 

Б.Подгорски – съветник, тези промени продиктувани са от желаещи за регистриране 

на таксиметрови превози или допълваме Наредбата. 

В.Йовкова – промяна на Закона. 

Я.Стоичков – съветник, тези цени от къде са взаимствани, това са цените които били 

плащани в Министерството ли, всяка община ги определя ли от къде са решени тези 

суми ? 

В.Йовкова – от Министерството до колкото ми е известно, тяхната тарифа е 

стандартна. 

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

зам.кмета на община Копривщица. 

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

Стоичков, Н. Кривиралчев, С. Шипочинов. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  . 

Приема се 

Прие се Решение №155 

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

1. Приема направените промени в Наредба № 2 за местните такси, тяхното 

определяне и администрирането им , както следва: 

Допълва : чл.25 ал.3 и ал. 4  
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/3/. За издаване на удостоверение за регистрация на търговец  за 

извършване на таксиметров превоз- 100 лв.  

1. За включване в списъците към удостоверението за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно 

средство и за всеки конкретен водач, който ще извършва дейността  от името на 

регистрирания превозвач, но за своя сметка- 10 лв. 

2. За отразяване на промени в обстоятелствата , вписани в удостоверението 

за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници- 100 лв. 

3. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници- 10 лв.  

/4./ За издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и 

холограмен стикер– 100.00лв.  за срок от 1 година- за един таксиметров 

автомобил. 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно бюджет на 

община Копривщица за 2021 год. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи становището на 

комисията. 

Д.Ватахов – съветник, искам представител от Предприятието на комисията 

говорихме с г-н Златарев и остана за сесия да го изясним. 

М.Иванов – съветник, тези 226 094 лв., това за климатичния пансион ли е? 

П.Кривиралчева – директор СУ „Любен Каравелов”, да. 

М.Иванов – съветник, а колко човека там живеят ? 

П.Кривиралчева – директор СУ „Любен Каравелов”, 27 /двадесет и седем/, деца и 

двама учителя, които се сменят. 

Р.Галинова – съветник, понеже виждам, че в ДГ „Евлампия Векилова”, както всички 

знаете персонала е с трима човека по-малко виждам, че бюджета е с около 50 000лв., 

повече за тази година, разбрахме едните 30 000лв., от къде са, но има други 

30 000лв., които са в графа която не мога да разбера след като миналата година са 

били 3 000лв., там сега са 30 166лв., от къде са дошли и въз основа на какво в 

смисъл Законово ли е изобщо, каква е причината да се прехвърлят там ? 

В.Йовкова – какъв е точно въпроса ? 

Р.Галинова – въпроса ми е защо сега са 30 166лв., а миналата година са били 

3 000лв., и от къде са, каква е причината да бъдат там ? 

В.Йовкова – миналата година освен Държавна издръжка е имало и местна издръжка 

от местни приходи, сега издръжката по голямата част е за сметка на държавните 

приходи, които влизат в бюджета. 

Р.Галинова – съветник, аз не мога да разбера всъщност те от къде идват за какво 

се използват ? 

В.Йовкова – за ток, вода, дърва, отопление. 

Р.Галинова – съветник, а защо е толкова голяма разликата ? 

В.Йовкова – защото миналата година имаше и местна и е в графа местни разходи 

останалата част. 

Р.Галинова – съветник, а този резерв? 

В.Йовкова – на първа страница най-отдолу детска градина на втора виждате 

обединението 50 000лв., са били от местни, сега предвиждаме там 29 400лв. 

Р.Галинова – съветник, а тези 37 000лв., отдолу до колкото разбрах предния път са 

за това, че съотношението на децата, които са на две всъщност те са повече от тези, 

които са на седем и за това се получава някаква разлика ? 
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В.Йовкова – ще има корекция на средствата, които са отпуснати от държавния 

бюджет тъй като стандарта се смята на база децата към края на годината към 

септември 2020г., към май месец 2021г., ще има промяна едните излизат в училище, 

тази промяна ще е като цяло в намаление тоест ще излезнат повече деца от колкото 

ще влезнат и стандартите за всяко едно дете е различно, ние предвиждаме тези 

средства като резерв, защото към края на 2021г., ние няма да ги получим от 

държавния бюджет. 

Р.Галинова – съветник, а те всъщност си остават там? 

В.Йовкова – да, няма да ги получим и не трябва да ги разходваме ние тези 

средства ги нямаме налични за бюджет 2021г. 

Р.Галинова – съветник, всъщност тези 30 000лв., които ми казахте за издръжката 

от там ли идва голямата разлика в бюджета? 

В.Йовкова – не, издръжката която е планирана за миналата година и за тази е 

съобразена с отчета с това което е разходено в детската градина не е намалена ако 

това е въпроса. 

Р.Галинова – съветник, не, мисълта ми е че сега е повече а пък сме трима човека 

по-малко а виждам, че и за заплатите сумата е по-голяма, то може би идва до някъде 

разликата от там, че са увеличени на някои. 

З.Карагьозова – по принцип стандартите за 2021г., за детската градина са 

променени в смисъл увеличение и вие имате много повече средства от държавния 

бюджет за 2021г., от колкото до сега, винаги не им достигаха на детската градина 

средства и имахте нужда от дофинансиране което общинския съвет гласуваше 

дофинансиране, тази година средствата по държавния бюджет за детската градина са 

за мен предостатъчни, вие виждате в момента и затова е заложена издръжка от 

държавни дейности което дали е правилно или не за мен не е правилно, защото в 

Решението за стандартите от делегираните държавни дейности не пише това, значи 

пише, че се заделят средства за заплати, осигурителни вноски, здравословни 

безопасни условия на труд просто не го вземах да ви го прочета дословно. 

Р.Галинова – съветник, след като тези суми са за заплати, възнаграждения и т.н., 

защо тогава са в издръжка и защо след като са увеличава работата на хората не 

увеличим и заплатите а в същност ние си седим на едно и също место работата се 

увеличава имаме средствата но. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, в тази връзка искам и аз да попитам 

понеже има запитване от детската градина към общинския съвет: защо на една част 

от помощния и педагогическия персонал са вдигнати с 10% а на другите с нито 1%, 

по-малко ли работят ? 

В.Йовкова – въпроса не е коректен, обема работа може да го каже Директора на 

детската градина, аз не мога да кажа работата е намаляла като количество защото 

децата са по-малко, нали не е коректно да го кажа то със сигурност е факт щом от три 

групи имаме две групи, но това не мога да го твърдя. Относно възнагражденията на 

педагогическия и непедагогическия персонал също е в правомощията на 

ръководителя той подписва допълнителни споразумения той възлага работа. 

Р.Галинова – съветник, може би да направим едно запитване след като има пари, 

след като работата се увеличава, защото според мен да имаш 27 деца в групата не е 

намаляване на работния обем. 

В.Йовкова – относно стандарта от 2 до 4 години към миналата година са били 23 

деца, към този реално ще са 27 деца, децата в целодневна група за задължително 

предучилищно образование от 29 стават 15. 

Р.Галинова – съветник, може би трябва да се направи сметка,че през тази година 

продължават да се записват деца, ето в понеделник до колкото знам идват две нови, 
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изпращаме едни, но то всъщност идва нов набор и тези, които сега са 2-4 години 

септември месец ще влезнат в група на задължителна предучилищна подготовка. 

Я.Стоичков – съветник, аз съм сигурен, че в детската градина от там дойде, че 

направиха от три на две групи аз винаги съм бил против това нещо и хиляда пъти го 

говоря това, че трябва групите да останат три и да не се намаля броя на 

възпитателите там, направиха ги на две групи намалиха хората и там седят по една 

жена с по една лелка с по тридесет деца аз в къщи с две не мога да се оправя та сам 

ще се оправи човек с 25 деца стига това е смях. Директорката всеки път тук няма да 

дойде веднъж, срам ли я е? Не мога да обясня аз този модел на управление това за 

мен не е адекватно управление. 

В.Йовкова – въпросите са чисто организационни, според мен разговора трябва да 

мине на ниво Директор и кмет, но те средствата са за това няма да бъдат за друго. 

Р.Галинова – съветник, ако сега приемем бюджета евентуално в последствие може 

ли да се направи някаква корекция поне на тези, които не са получили увеличение? 

В.Йовкова – те средствата са ви проектирани за фонд работна заплата и 

осигурителни вноски. 

Р.Галинова – съветник, да не стане после, че е късно за корекции след като 

бюджета е гласуван? 

В.Йовкова – не, няма средствата са си за детска градина. 

Д.Ватахов – съветник, искам да попитам към приходите на Предприятието: къде са 

включени сечта на мерите и пасищата това което го говорихме преди няколко 

заседания, в такса корен или в такса продажба на дървесината, че не ми е ясно? 

В.Новакова – в продажба на дървесина от временен склад. 

Д.Ватахов – съветник, а има ли начин да научим колко са планувани като кубици 

сечта защото отделите сме ги гласували и знаем какви кубици са, но не знаем от 

мерите и пасищата горе долу колко ще се придобие ? 

В.Новакова – Директора може да ви отговори на този въпрос какви кубици са 

предвидени от мери и пасища, до колкото знам Директора е бил на комисиите и като 

въпроси е имало към него и е отговорил а ако искате нещо по конкретно задайте го и 

ще получите писмен отговор. 

Д.Ватахов – съветник, не искам писмен отговор искам да знам къде са включени? 

В.Новакова – ами аз казвам от дървесина от временен склад са. 

Д.Ватахов – съветник, не знаете като кубици колко са планувани, това ще го 

попитаме в последствие. В тези пари от мерите и пасищата 145 000лв., те къде 

отиват? Една част от тях виждам, че е заложена за улиците деветдесет и колко хиляди 

са те нали ? 

В.Новакова – всичките средства, които генерираме като приходи ги отчитаме в 

общината след което ни ги трансферират като местна субсидия и ги разходваме по 

останалите дейности. 

Д.Ватахов – съветник, мен ме интересува къде са точно тези пари? 

В.Новакова – никъде няма написани точно тези пари къде са в общия разход са. 

Д.Ватахов – съветник,еми преди стана ясно, че тези където по улиците 

поддържането и това са от тези пари или не е така? 

В.Новакова – бюджета е общ консолидирано е цялото Предприятие ние не сме 

разделили приходите само от една дейност за разходи само за тази дейност. 

Д.Ватахов – съветник, пари заложени ли са за подържане на горските и пасищата 

тези селскостопанските където са пътищата? 

В.Новакова – да  

Д.Ватахов – съветник, защото не ги виждам никъде те сигурно и те са на едно с 

улиците ? 
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В.Новакова – не, те са си в дейност гори дейност 2829 в параграф 10-20 където 

има заложени за външни услуги там са. 

Д.Ватахов – съветник, те са във външни услуги, защото сега със Заповед на 

Министъра вече задължително общината трябва да подържа горските пътища и 

селскостопанските. 

В.Новакова - да 

  

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

становището на комисията КЕУРРБФИИСГС при община Копривщица. 

„За”- 8 – Л. Цеков, Р. Галинова, М. Иванов, Б. Чилов, Б.Подгорски, Я. Стоичков, Н. 

Кривиралчев, С. Шипочинов. 

„против” – 1 - Д. Ватахов. 

„въздържал се” – 0    

Приема се 

Прие се Решение №156 

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

5 от ЗМСМА; чл. 94, ал. 2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във 

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г.ПМС 408 от 2020 г.за изпълнение на 

ЗДБРБ за 2021 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,за 

съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Копривщица 

1. Приема бюджета на Община Копривщица за 2021 г. съгласно Приложение 

1, както следва: 

1.1 По прихода в размер на    6 611 966  лв., в т. ч. 

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 3 185 444 

лв. , в т. ч.: 

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на     2 559 969  лв. 

1.1.1.2 Не данъчни приходи  - 2 000 лв. 

1.1.1.3 Трансфери между бюджетни сметки          -820 лв. 

1.1.1.4 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети                                                                           

-118 488 лв. 

1.1.1.5 Преходен остатък от 2020 г. в размер на 742 783 лв., разпределен 

както следва: 

64 637 лв. – Общи държавни служби,  

38 684 лв. – Отбрана и сигурност; 

  522 896 лв. – СУ; 

    36 595 лв. – ЦДГ;   

  2 570 лв. – Здравеопазване; 

48 932 лв. - Дирекция Музеи;  

  5 232 лв. – Програма за временна заетост 

18 966 лв.-Лични асистенти 

  4 218 лв.-Компенсации за безплатни пътувания 

       53 лв.-Спорт за всички 

1.1.2 Приходи за местни дейности в размер 3 426 522 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1  Данъчни приходи в размер на 260 500 лв. 

1.1.2.2  Неданъчни приходи в размер на 1 877 639лв. 

В т. ч.:    от  Такса за битови отпадъци  : 289 159 лв.  

1.1.2.3 Трансфери за местни дейности 181 900 лв., в т.ч.: 

- за зимно поддържане и снегопочистване – 50 300 лв. 

1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на -157 600 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 - 24 668 лв. 
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1.1.2.7 Преходен остатък от 2020 г. в размер на 961 983лв., в т.ч.целеви 

средства-869 783 лв.: 

От Такса битови отпадъци –   11 031 лв. 

От дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътища”-   45 556 лв. 

От средства от продажби                                –   38 864 лв. 

От целева субсидия за КР 2019 г.                   -      8 001 лв. 

От целева субсидия за КР 2020 г.                   -  132 100 лв.   

От средства от МРРВ-водопровод Въртопа   -    31 233 лв. 

Фонд”Гъркова къща”                                 -  319 808 лв.                     

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

Водопровод”Св.Илия”                                     -       7 791 лв. 

Дирекция музеи-местни приходи                    -     37 626 лв. 

Дарение паметник Г.Бенковски                      -       4 813 лв. 

От МРРБ ремонт водопровод                            -   229 998 лв. 

1.2 По разходите в размер на 6 611 966  лв., разпределени по функции, 

групи, дейности  и елементи в т.ч.: 

1.2.1   За делегирани държавни дейности в размер на    3 185 444 лв. от тях: 

1.2.1.1 За функция Общи държавни служби          558 899 лв. 

1.2.1.2 За функция  Отбрана и сигурност               145 523 лв. 

1.2.1.3 За функция  Образование                        1 865 390 лв.  

В т. ч.  За СУ „Л. Каравелов”                                1 362 769 лв. 

За Общежитие                                                    226 094 лв. 

За ДГ „Евлампия Векилова”                                     276 527 лв. 

1.2.1.4 За функция  Здравеопазване                        21 616 лв. 

1.2.1.5 За функция  Почивно дело,култура и спорт 538 387 лв. 

 В т. ч.:  Дирекция „Музеи”                                      480 914 лв. 

НЧ „Х. Н. Палавеев”                                                  57 420 лв. 

Спорт за всички                                                               53 лв. 

1.2.1.6 За функция Социално осигуряване               55 629 лв. 

                    

1.2.2 За местни дейности 2 797 102 лв. 

В т.ч.:  

1.2.2.1 За функция Общи държавни служби-     396 453 лв. 

1.2.2.2 За функция Отбрана и сигурност     -        8 259 лв. 

1.2.2.3 За функция  Образование                 -     29 400 лв. 

1.2.2.4 За функция Социално осигуряване   -     142 855 лв.  

1.2.2.5 За функция Жилищно строителство  -   1 114 322 лв. 

1.2.2.6 За функция  Култура                           -    112 675 лв.  

1.2.2.7 За функция Икономически дейности   -    993 138 лв. 

 

1.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с приходи от местни дейности 

629 420 лв. 

в т.ч.: 

-функция Общи държавни служби                 -  41 029 лв.    

-функция Култура       -  588 391 лв. 

1.3 Приема поименния списък за капиталови разходи за 2021  г., съгласно 

Приложение 2 

1.4 Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

1.4.1 Членски внос 3 200 лв. 

1.4.2 Държавна субсидии за читалище „Хаджи Ненчо Палавеев” в размер на 

57 420  лв. 

1.4.3  Други социални разходи по решение на Общински съвет - Копривщица 

20 000 лв. 

1.5 Приема следните лимити за разходи: 

1.5.1 Социално битови в размер на 3% от основните трудови възнаграждения 
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1.5.2 Представителни разходи в размер на 3000 лв., в т.ч. ОА-2 000 лв., ОС-

1 000 лв. 

1.5.3 Културен календар в размер на 20 000 лв. 

1.5.4 Други - работно облекло в размер до една МРЗ- за работещите по 

трудово правоотношение, а за държавните служители съгласно ЗДС. 

1.6 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 

разходи: 

- педагогически персонал –ЦДГ- Марияна Кунчева – от с. Челопеч до 

гр.Копривщица и обратно – срещу предоставени билети съгласно допълнителни 

указания, до размера на предоставените целеви средства; 

2. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г.,  без звената от системата 

на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, 

съгласно Приложение №3  от настоящото Решение. 

2.1 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”,„Почивно дело, култура, религиозни дейности” 

/без Читалище/ се определя от кмета на Общината в рамките на средствата, 

определени по стандартите и утвърдените размери по т. 2 от настоящото 

решение. 

3. Утвърждава приходите и разходите на ОП „Копривщица , съгласно 

Приложение №4 

4. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 

общинския бюджет по разходни параграфи и по тримесечия. 

5.  Задължава ръководителите на бюджетни  звена, финансирани от 

общинския бюджет да го разпределят по разходни параграфи и по тримесечия 

и представят на първостепенния разпоредител в 10-дневен срок.  

6. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2019-2023 г., съгласно Приложение 5. 

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз ,съгласно Приложение 6 

8. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: 

- Дирекция „Музеи” 

- СОУ „Любен Каравелов”, 

- директора на ОП”Копривщица” 

9. Определя максимален  размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, в размер  5 

на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири 

години в размер на 223 480.30лв.. 

10. Определя максимален размер на наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи 30 на сто от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години в размер на 1 340 881.80лв. 

11. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени : 

11.1  В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на 

дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите 

за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 

рамките на съответната делегирана дейност; 

11.2  В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките 

на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите; 

12. Възлага на кмета: 

12.1 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и по 

разходни параграфи. 

12.2 Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп 

на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки 

за трайно увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 
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12.3 Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните 

отчети и обяснителните записки към тях.  

12.4 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по 

отделните общински проекти в съответствие с изискванията на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

13. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране 

на плащания по проекти, финансирани от средства на Европейския съюз и по 

други международни програми. 

13.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, 

но не по-късно от края на 2021 г. 

13.2 При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 

от ЗПФ. 

13.3 Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на Об.С. 

14. Упълномощава кмета: 

14.1 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 

и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други 

фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от 

други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение 

на общинския план за развитие 

14.2 Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и 

за  съфинансиране на общински програми и проекти. 

15. Задължава кмета при необходимост от разходи, които не са включени в 

бюджет 2021 година да бъдат направени след Решение на общински съвет. 

16. Утвърждава разчета за разходите с източник средства от продажби на 

нефинансови активи, съгласно Приложение 7. 

 
 

Точка седма от дневния ред – Отмяна на Решение №145/28.01.2021г. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи Заповед №ОС-02/22.02.21г. 

на областен Управител София област. 

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

Решение №145/28.01.2021г. 

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

Стоичков, Н. Кривиралчев, С. Шипочинов. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №157 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед №ОС-2 от 

22.02.2021г., на областен Управител София област. 

Отменя Решение №145/28.01.2021г. 

 

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

записка от зам.кмета на община Копривщица относно отчет за дейността, Отчет 

за изпълнение и Проекто бюджет за 2021г. на Асоциацията по ВиК, в 

обособената територия на „ВиК” ЕООД-София. 

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

председател на КТСУРОСИВКЕ. 

Я.Стоичков – председател на КТСУРОСИВКЕ, представи становището на комисията. 
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Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване докладната на 

зам.кмета на община Копривщица. 

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

Стоичков, Н. Кривиралчев, С. Шипочинов. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №158 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 ал.5 от Правилник 

за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и 

канализация. 

1. Приема Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК, в обособената 

територия на „ВиК” ЕООД-София за 2020г. 

2. Приема Отчет за изпълнение на бюджет на Асоциацията по ВиК, в 

обособената територия на „ВиК” ЕООД-София за 2020г. 

3. Приема Проекто бюджет за 2021г. на Асоциацията по ВиК, в 

обособената територия на „ВиК” ЕООД-София. 

 

Точка девета от дневния ред – Разни 

 

Точка десета от дневния ред – Отговори на питания 

Има получени писмени отговори. 

 

Точка единадесета от дневния ред – Питания 

Д.Ватахов – съветник: 

1. Колко кубика дървесина е включило Предприятието от почистването на мерите и 

пасищата както и какви парични средства са предвидени от продажбата им за 

2021год.?   

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


