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ПРОТОКОЛ 

№26 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      29.04.2021 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          14:10 h –14:40 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 29.04.2021 г. от 14:00 часа  в конферентна зала на „Жив музей” Копривщица се 

проведе редовно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха всички общински съветници с изключение на 

М.Тороманова и Д.Ватахов, 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 относно обявяване на почетен гражданин 

за Деня на Копривщица. 

2. Разглеждане и вземане на решение относно обявяване  на заслужили личности 

за Деня на Копривщица. 

3. Разглеждане и вземане на решение относно отчетен доклад за дейността на 

читалище „Х.Н.Д.Палавеев – 1869” за 2020г., и отчет на изразходваните от бюджета 

средства. 

4. Разглеждане и вземане на решение относно Освобождаване от такса за 

паркиране на автомобили регистрирани в община Копривщица. 

5. Разни 

6. Отговори на питания  

7. Питания 

 

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

изчетения дневен ред. 

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

Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” - 0 

„въздържал се” 0 

Приема се 

Отсъстват: М.Тороманова, Д.Ватахов и Б.Подгорски 

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

относно обявяване на почетен гражданин за Деня на Копривщица. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на председателя на 

комисията по КОКСПЗТСВ С.Павлов. 

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

 

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

записка на КОКСПЗТСВ. 

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

Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов. 
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 „против” – 0  

„въздържал се” – 0 

Отсъстват: М.Тороманова, Д.Ватахов и Б.Подгорски 

Приема се 

Прие се Решение №169 

На основание чл.21, ал.1, т.22, от ЗМСМА и чл.6, ал.1, т.19 от ПОДОСК. 

Във връзка с 120-годишнината от нейното рождение, за изключителен 

принос в съхраняването и популяризирането на местния фолклор, както и за 

отстояването на инициативата й община Копривщица да бъде домакин на 

Националния събор на народното творчество да бъде обявена за почетен 

гражданин (посмъртно) г-жа Райна Кацарова – Кукудова. 

 

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

относно обявяване  на заслужили личности за Деня на Копривщица. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на председателя на 

комисията по КОКСПЗТСВ С.Павлов. 

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

 

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

записка на КОКСПЗТСВ. 

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

Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов. 

 „против” – 0 

„въздържал се” – 0 

Отсъстват: М.Тороманова, Д.Ватахов и Б.Подгорски 

Приема се 

Прие се Решение №170 

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

За принос в развитието на културния живот на община Копривщица с грамота 

да бъдат отличени братята Иван и Стефан Николови, които повече от 45 години 

в най-тържествения ден за града ни се превъплъщават в ролята на топчиите в 

най-гледаната и масова възстановка на епизоди от избухване на Априлското 

въстание. 

 

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

относно отчетен доклад за дейността на читалище „Х.Н.Д.Палавеев – 1869” за 

2020г., и отчет на изразходваните от бюджета средства. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Председателя на 

КЕУРРБФИИСГС. 

С.Павлов –секретар на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на КЕУРРБФИИСГС. 

 

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

записка на КЕУРРБФИИСГС. 

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

С.Павлов, М. Иванов, С.Шипочинов. 

 „против” – 0  

„въздържал се” – 0 

Отсъстват: М.Тороманова, Д.Ватахов и Б.Подгорски 

Приема се 
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Прие се Решение №171 

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

1. Приема отчетния доклад за дейността на читалище „Х.Н.Д.Палавеев-

1869”за 2020г.  

2. Приема отчета за изразходваната субсидия за 2020г. 

 

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

относно Освобождаване от такса за паркиране на автомобили регистрирани в 

община Копривщица. 

Б.Подгорски – се присъедини 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Председателя на 

КЕУРРБФИИСГС. 

С.Павлов –секретар на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на КЕУРРБФИИСГС. 

Б.Подгорски – съветник, аз лично съм за, основното за мен правилното е когато 

автомобила е регистриран в общината това като последствие води, че и постоянния 

адрес по лична карта на собственика трябва да е тук. За мен това има логика защото 

тази отговорност която е поета от собственика, този данък или всяко това отношение 

което има към общината се декларира по този начин.  

С.Павлов – съветник, тогава ако сте съгласни предложението да е освобождава от 

такса за паркиране данъчно задължените автомобили заведени в община Копривщица, 

за периода от понеделник 07.00 часа до петък 13.00 часа с изключение на официалните 

празници и почивните дни. 

Б.Подгорски – съветник, за да регистрираш в КАТ кола, заявяваш по личен адрес 

местожителството си което системата автоматично минава към данъчното подразделение 

в самата община, което това само по себе си е регистрация в данъчното подразделение 

на община. 

 

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

направеното предложение от съветник Стоян Павлов. 

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

Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” – 1 - Р.Галинова. 

„въздържал се” – 0  

Отсъстват: М.Тороманова и Д.Ватахов  

Приема се 

Прие се Решение №172 

На основание чл.9 ал.1 от Наредбата за цени на услуги на територията на 

община Копривщица и чл.8 ал.6 oт ЗМДТ. 

Освобождава от такса за паркиране данъчно задължените автомобили 

заведени в община Копривщица, за периода от понеделник 07.00 часа до петък 

13.00 часа с изключение на официалните празници и почивните дни. 

 

По пета точка от дневния ред – разни 

Няма 

 

Точка шеста от дневния ред – отговори на питания 

Няма   
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Точка седма от дневния ред – питания 

Марин Иванов: 

1. Г-жо кмет, към леките автомобили се дискриминира, а товарните камиони, 

трактори, селскостопанска техника, дърва, тухли и други строителни материали са по 

улиците на града, замърсяват и отнемат части от уличните платна. Кога ще се вземат 

мерки за тяхното премахване? 

 

Стоил Шипочинов: 

 

1.По възможност кмета да разговаря с областно пътно управление, когато започне 

планирания ремонт на отсечката от главен път София-Бургас към град Копривщица, 

дали е възможно да бъде отремонтирана отсечката към гара Копривщица ? 

 

2.Кога ще бъдат отремонтирани дупките по бул.”Х.Н.Д.Палавеев” ? 

 

3.Защо последните няколко месеца боклука се залежава по улиците на града ни? 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 14:40 часа. 

 

 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


