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ПРОТОКОЛ 

№27 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      27.05.2021 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          14:00 h –17:30 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 27.05.2021 г. от 14:00 часа  в конферентна зала на „Жив музей” Копривщица се 

проведе извънредно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха всички общински съветници и служители на ОА 

Копривщица. 

 

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

1. Разглеждане и вземане на решение относно седем изготвени  пазарни оценки 

от лицензиран оценител – „Прасков – Консулт” ООД  на недвижими имоти общинска 

собственост за провеждане на публичен търг за отдаване под наем. 

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

Копривщица относно две изготвени  пазарни оценки от лицензиран оценител – 

„Прасков – Консулт” ООД  на недвижими имоти частна общинска собственост 

включени в Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в община Копривщица, приета с Решение №141/28.01.2021г. на 

Общински съвет  гр.Копривщица. 

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

Копривщица относно предоставяне под наем на помещение, за откриване на 

ветеринарна аптека. 

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

Копривщица относно компенсирани промени в бюджет 2021г. на община Копривщица. 

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

Копривщица относно одобряване и издаване на Запис на заповед от Кмета на община 

Копривщица в полза на ДФ „Земеделие” за „Ремонт с цел подобряване на енергийна 

ефективност на сградата на Общинска администрация-Копривщица“. 

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

Копривщица относно одобряване и издаване на Запис на заповед, обезпечаваща ДДС 

по авансовото плащане по Договор №BG06RDNP001-8.002-0011-С01 от 30.03.2020г. 

по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития“ 

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

Копривщица относно осигуряване на собствени финансови средства и за 

кандидатстване с проект „Доставка на електрически автомобил – Ван, за нуждите на 

община Копривщица”. 

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

Копривщица относно приемане на Културен календар на община Копривщица за 2021г. 
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9. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица относно бракуване на ДМА – леки автомобили, собственост на община 

Копривщица 

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

Копривщица относно упълномощаване на Кмета на община Копривщица за представител 

в Асоциация общински гори. 

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

Копривщица относно Програма за безопасно движение по пътищата в община 

Копривщица за срок от 3 години. 

12. За информация - справка – отчет за състоянието на престъпността и 

обществения ред на територията на община Копривщица в У „Копривщица” при РУ – 

гр.Пирдоп, за първото тримесечие на 2021 год. 

13. Разни 

14. Отговори на питания  

15. Питания 

 

М.Тороманова – съветник, предложи т.13 да стане т.1 в дневния ред. 

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

предложение от М.Тороманова. 

„За”- 9 – Л. Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, 

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 1 - Б.Подгорски 

Приема се 

Отсъства: Р.Галинова 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване дневния ред с 

направените по него промени. 

„За”- 10 – Л. Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, 

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Отсъства: Р.Галинова 

 

По първа точка от дневния ред -  Разни 

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

М.Тороманова – съветник, колеги виждаме напоследък какво става в града ни, 

постоянно има аварии дали водопровод дали канализация. Моето лично убеждение е че 

ако чакаме по програми и по проекти скоро това няма да се случи предвид края на 

програмния период началото на другия в близките две, три години ще трябва да живеем 

в този ад. Ето за това аз предлагам ние съветниците и кмета да инициираме една 

подписка която да внесем до областния управител на ВиК Асоциацията до МРРБ и това 

което ми се иска нали всички ние тук ще водим предизборна кампания кандидати за 

депутати да им я връчваме с ангажимент те да поемат ама реален ангажимент какво ще 

се случи. За това аз си позволих и подготвих един текст за подписка и ако сте съгласни 

да започнем из града подписка в рамките на следващата седмица и когато започнат 

предизборните срещи да можем да им я връчим и съответно да я изпратим и до 

институциите, защото ако държавата ако не ни финансира за ВиК канализацията скоро 

време по проекти ние няма да я оправим и така на парче се вижда, че в общи линии не 
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се решава проблема нито с водопровода нито с канализацията. Това което съм си 

позволила разбира се това подлежи на дискусия от вас и ако искате ще го дискутираме. 

Предлагам да го качим на сайта на общината и на общинския съвет да напишем къде ще 

има пунктове за събиране на подписи в подкрепа на тази нота и съответно да я внесем и 

наистина да бъдем малко по настоятелни не просто с писмо до някоя институция и да 

чакаме някой някъде където го е забравил на бюрото си да ни отговори, малко по 

настоятелни в исканията си ако трябва с медии и т.н. 

Б.Подгорски – съветник, подкрепям изцяло идеята на Тороманова в тази посока оня 

ден съм говорил лично с кметицата която имаше идея не точно до там не сме стигнали за 

събиране на подписка което е неизбежна част ако се изразява общото мнение на 

населението. Това което искам да кажа първо не знам дали е пусната заповедта не съм я 

виждал, говорехме в посоката да обявим бедствено положение защото има всичките 

фактори като това е едно от нещата което в последствие с подписка, последствие с 

протестни ноти с писма и т.н., тези неща като се съберат ще имат повече сила повече 

събрани сигнали официални вече подадени. Тук единственото нещо което искам да 

изразя като мнение според мен това нещо трябва да премине да с нашето предложение с 

нашата подкрепа, но да мине изцяло по инициативата на общината. 

М.Тороманова – съветник, да аз казах кмета също. 

Б.Подгорски – съветник, не съгласувано с него което е различно а да мине под 

инициативата на кмета на общината с всичката подкрепа и участие за събиране на 

подписи. 

М.Тороманова – съветник, мисля, че в случая няма значение от кой е инициативата 

важното е да започне. Аз нямам против дали от общината или от общинските съветници 

ще започне въпроса е да започнат нещата защото така както си боравим с писма и 

дебнене по програми кога нещо ще се случи, няма да се случи скоро. 

Б.Подгорски – съветник, с всичко останало съм съгласен само единствено предлагам 

това да го подкрепим като изцяло инициатива и сила на общината с която да работим а 

не да излезе от общински съвет от група граждани или т.н., има много начини да се 

направи протестна нота и да се направи подписка, но всичко останало ако не е от това 

ниво на кмета мисля, че ще има по малко сериозност на разглеждане. 

 

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

относно седем изготвени  пазарни оценки от лицензиран оценител – „Прасков 

– Консулт” ООД  на недвижими имоти общинска собственост за провеждане 

на публичен търг за отдаване под наем. 

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

комисията по КТСУРОСИВКЕ Я.Стоичков. 

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

имаме предложение от кмета, сграда с идентификатор 38558.3.399.1, с застроена площ 

209 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 38558.3.399.1 с АОС №158/02.12.2002г. – 

Първоначална месечна стойност за 1 кв.м. на обекта: 3,79 лв./ ДДС не е включена в 

цената и се начислява допълнително /Информационен център/, да се изключи от 

докладната защото там се предвижда ОА да измести някои от структурите заради 

провеждане проекта, които е „Ремонт с цел подобряване на енергийна ефективност на 

сградата на Общинска администрация-Копривщица“. 

Б.Подгорски – съветник, това което го коментирахме на комисия и във връзка с 

отговора, обекта на първа пушка който е с идентификатор 38558.4.372.5, ако сте 

обърнали внимание на отговорите е 31,81 кв.м., не е 26 кв.м., както беше първоначално 

дадено.Първото ми предложение е цената от 90,00лв., която е съобразена върху 26 

кв.м., първоначално подадени средна цена е близо 3,50лв., на кв.м., съобразено с тази 

цена на кв.м., да стане 110,00лв., тъй като реалната квадратура е 31,81 кв.м., подадена 
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в отговорите.Другото нещо което е не знам дали му е времето и мястото да помислим, 

пак го поставих като тема на комисията оказа се пак от отговорите, че по голямата част 

от тези помещения, които гласуваме да ги дадем под наем за които за по голяма за които 

се чудим, че няма интерес нямат нито ток нито вода, на нас се предлага едно 

предложение ние да го подкрепиме ама в крайна сметка ние ще го подкрепиме, няма ток 

няма вода специално на първа пушка не е толкова сложно да се присъедини 

съществуваща партида от отсрещната улица.Предполагам, че и другите имоти не са с 

толкова сложно присъединяване все пак са общински имоти до колкото знам било е с 

обща партида всеки със сервизен електромер. Това нещо не знам защо някъде в 

годините е разбутано и разтурено, но за мен не е нормално да отдаваме обект за 

търговска дейност без да има елементарни качества да не говорим, че почти няма 

дейност която по изисквания на ХЕИ да няма течаща вода.    

Д.Ватахов – съветник, предлагам имота на попска река да отпадне докато стане ясно 

за какво става на въпрос, какво ще се прави някой знае ли има ли на идея и какво е 

предназначението? 

М.Тороманова – съветник, аз също щях да задам въпрос за този имот дали трябва да 

го отдадем по ЗОС или по Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи, 

защото той се води земеделска земя и мисля, че основанието за отдаване трябва да е по 

Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи, нямам против да се отдаде 

под наем, опасявам се че основанието което е дадено не е коректно.  

О.Родригес – не мога да кажа нищо по този въпрос. 

М.Тороманова – съветник, а кой е готвил докладната не е ли от вашия отдел? 

О.Родригес – Цветанка Христова, аз което мога да каже е че тя за всичко се допитва 

до юриста. 

Б.Подгорски – съветник, ако е консултирано с юрист предлагам да спрем споровете 

защото ние не сме юристи. 

 

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

направеното предложение от съветника Д.Ватахов. 

„За”- 8 – Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, Б.Чилов, М. Иванов, 

С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” – 0  

„въздържал се” – 3 - Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Подгорски. 

Приема се  

 

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

записка на КОКСПЗТСВ с така направените промени по нея. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 0  

Приема се  

Прие се Решение №173 

Съгласно чл.8, ал.1, ал.4 от ЗОС и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 

83, ал.1, т.1 от НРПУРОИ на община Копривщица 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по 

реда на Глава VIII от НРПУРОИ, за недвижими имоти общинска собственост 

както следва: 

- Сграда за търговия  с идентификатор 38558.4.372.5, с застроена площ 

31,81 кв.м., находящ се в ПИ с идентификатор 38558.4.372 с АОС 

№65/15.12.1999г. – Начална месечна тръжна цена на обекта: 110,00 лв./ ДДС 

не е включена в цената и се начислява допълнително /Първа пушка/. 

- Помещение от сграда за търговия с идентификатор 38558.5.95.1, с 

застроена площ 20 кв.м., находящо се в ПИ с идентификатор 38558.5.95 с АОС 
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№27/06.01.1997г. – Начална месечна тръжна цена на обекта: 70,00 лв. /ДДС не 

е включена в цената и се начислява допълнително /Автогара/. 

- Помещение от сграда за търговия с идентификатор 38558.5.95.1, с 

застроена площ 18 кв.м., находящо се в ПИ с идентификатор 38558.5.95 с АОС 

№27/06.01.1997г.– Начална месечна тръжна цена на обекта: 62,00 лв./ ДДС не 

е включена в цената и се начислява допълнително /Автогара/.  

- Сграда за търговия  с идентификатор 38558.5.122.1, с застроена площ 13 

кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 38558.5.122 с АОС 

№1090/27.07.2012г. – Начална месечна тръжна цена на обекта: 44,00 лв./ ДДС 

не е включена в цената и се начислява допълнително /Павилион пред пощата/. 

- Сграда с идентификатор 38558.6.485.1 с застроена площ 67 кв.м., находяща 

се в ПИ с идентификатор 38558.6.485 с АОС №871/29.06.2011г.- Начална 

месечна тръжна цена на обекта:256,00лв./ ДДС не е включена в цената и се 

начислява допълнително /Трафопост до детската градина/.  

2. Определя начална месечна тръжна цена въз основа на направените 

оценки от лицензиран оценител за гореописаните имоти. 

3. Въз основа на резултатите от търга да се сключат договори за наем от 

кмета на общината за срок от 5 години, съгласно чл.16 от НРПУРОИ за 

предложените имоти – публична общинска собственост и чл.20, ал.2 от  

НРПУРОИ за предложените имоти – частна общинска собственост.   

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно две изготвени  

пазарни оценки от лицензиран оценител – „Прасков – Консулт” ООД  на 

недвижими имоти частна общинска собственост включени в Програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 

Копривщица, приета с Решение №141/28.01.2021г. на Общински съвет  

гр.Копривщица. 

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

комисията по КТСУРОСИВКЕ Я.Стоичков. 

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

М.Тороманова – съветник, по тези двата имота ги няма в Програмата за управление на 

общински имот, там има имот 3.316 който е преди разделянето на имотите както виждате 

акта за собственост е от април месец от тогава трябваше да се качи актуализиране на 

Програмата, тези два имота са с нови кадастрални номера след разделянето. Когато 

гледахме Програмата изрично казахме на ТСУ в момента в който ги разделят да 

актуализират Програмата. 

О.Родригес – такъв въпрос зададохме на юриста и той каза, че няма нужда и моето 

становище е пак, че няма нужда, защото това нещо може да се оправи ако на вас ви е 

необходимо чрез едно удостоверение за идентичност тоест ние можем по всяко време да 

издадем едно удостоверение за идентичност, че имот еди кой си до определена дата е 

идентичен с номер еди кой си от определена дата. 

М.Тороманова – съветник, но когато започнете да ги продавате ви искат новите 

номера с новата скица. 

Б.Подгорски – съветник, имам предложение за мен тази цена е ниска точно за тези 

два имота и ще внеса предложение тази цена да бъде завишена към съобразена реална 

пазарна цена в момента. Цената по пазарна оценка в момента е 109,00лв., на кв.м., 

моето предложение е 130,00 лв., на кв.м., без включено ДДС. 

Я.Стоичков – съветник, реалната цена я съобрази с това, че тези имоти нямат дори 

заграждение нищо нямат и са с денивелация 25 метра. 

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



 6 

направеното предложение от съветника Б.Подгорски. 

„За”- 5 – Л. Цеков, Р.Галинова, Д.Ватахов, Н.Кривиралчев, Б.Подгорски,  

„против” – 0  

„въздържал се” – 6 - М.Тороманова, Я. Стоичков, Б.Чилов, М. Иванов, 

С.Павлов, С.Шипочинов. 

Не се приема   

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

записка на КОКСПЗТСВ  

„За”- 9 –Р.Галинова, Я. Стоичков, М.Тороманова, Б.Подгорски, 

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

 „против” – 1 -  Д.Ватахов 

„въздържал се” – 1 - Л. Цеков 

Приема се 

Прие се Решение №174 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим 

имот частна общинска собственост, както следва:  

- ПИ с идентификатор 38558.3.492  с площ 477 кв.м. 52 064лв.           

   Урбанизирана територия   с АЧОС  №1462/05.04.2021г.     

- ПИ с идентификатор 38558.3.495  с площ 856 кв.м. 94 469 лв. 

   Урбанизирана територия   с АЧОС  №1461/05.04.2021г. 

2. Определя първоначална тръжна цена въз основа на направените оценки 

от лицензиран оценител описани по горе;   

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно предоставяне под 

наем на помещение, за откриване на ветеринарна аптека. 

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

КОКСПЗТСВ. 

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

комисия. 

М.Тороманова – съветник, за докторите има преференциална цена 0,25 лв., за 

кв.м.  

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

записка на съвместното заседание КЕУРРБФИИСГС и КОКСПЗТСВ. 

„За”- 10 – Л. Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, 

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 0  

Отсъства: Р.Галинова. 

Приема се  

Прие се Решение №175 

На основание чл.17, ал.1, т.4 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.20, ал.3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Копривщица и във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС 

Предоставя под наем помещение, находящо се на първия етаж в сградата на 

комплекс за здравеопазване, ПИ: 38558.5.50 АОС №1428 – частна общинска 

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

№3 за срок от 10 /десет/ години. 
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По пета точка от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно компенсирани 

промени в бюджет 2021г. на община Копривщица. 

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

КОКСПЗТСВ. 

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

комисия. 

Р.Галинова – се присъедини. 

В.Йовкова – ДДФСД, промените са наложени една от причините е от състоялия се 

разговор с Найо Тицин и разпускане на мерките след 30 април и реалната възможност 

община Копривщица да стане домакин на първия фестивал Master of art Копривщица с 

което предвиждаме продажба на билети на сцената около живия музей на стойност 

160 725лв., и тези средства да отидат за организацията на фестивала. Показала съм 

по кой параграфи ще има движение, следващата промяна е споразумението което е 

подписано с болницата за субсидиране ежегодно подписва кмета споразумение за 

финансиране е с дата март месец, то не намери приложение в бюджета при внасянето 

тъй като нямахме конкретно уговорена сума на общините, средствата които община 

Копривщица се ангажира да заплати в рамките на годината са 3 600лв., ще ги 

финансираме от външни разходи в администрацията и третата промяна е кмета има 

идея следствие на проведени разговори с болни граждани от населението на 

Копривщица за необходимост за поставяне кардио тренажор ако одобрите 

закупуването на това съоръжение средствата предвиждаме да бъдат от §10-15 от 

местната комисия , тренажора е на стойност 3 168лв., и четвъртото нещо което е 

намерило место в докладната е необходимостта от закупуване на термопреса за 

принтера който закупихме за щамповане на тениски е невъзможно да работи без тази 

термопреса тя е налична, но не е платена. Намаляваме предвидените средства в §10-

15 в администрация за сметка на разхода който ще извършим за заплащане на 

термопресата. 

М.Тороманова – съветник, първо как ги смятате, че излизат 160 725лв., приходите, 

колко места по колко е билета и ако не ги съберем от къде ще бъде финансиран 

защото разходите ще отидат преди събирането на билетите, второ за закупуването на 

тренажора според мен трябва да актуализираме списъка с капиталовите разходи 

защото минава 1 000 лв. 

В.Йовкова – ДДФСД, то автоматично ще влезне там с тази промяна. 

М.Тороманова – съветник, не трябва ли и в нашето решение да пише, че променя 

списъка на капиталовите разходи като добавя еди какво си? 

В.Йовкова – ДДФСД, не е необходимо и отделно да внасяме списъка, тук го има 

като параграф. 

М.Тороманова – съветник, то като параграф да ама вие си знаете и това което за 

местната комисия там са целеви разходите и ние можем ли да ги отклоняваме, защото 

до сега ни обясняваха, че от там парите не може да се отклоняват за нищо друго ? 

В.Йовкова – ДДФСД, да секретаря е потвърдил, че закупуването на това ДМА е 

целесъобразно и е в дейността на комисията. 

М.Тороманова – съветник, кой секретар? 

В.Йовкова – ДДФСД, на комисията 

М.Тороманова – съветник, не, не той секретаря не е бюджетар аз не мисля, че той 

може да го каже това има ли право или не. Нали местната комисия си имат 

ръководство от което се определя и финансирането и не говора за местно ниво говоря 

за национално както от капиталовия разход държавния не може да се пренасочи за 

друго мисля, че и от местната комисия е така. 
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В.Йовкова – ДДФСД, има проведен разговор с председателя и секретаря на 

национално ниво и разхода е допустим, няма да ви предложим нещо което не е 

допустимо извън финансовите правила. 

М.Тороманова – съветник, това означава, че от тук нататък парите, които са от 

местната комисия може да се харчат и за друго така да го разбирам, защото там 

имаше голям излишък ? 

В.Йовкова – ДДФСД, приложимо за комисията  

М.Тороманова – съветник, а кардио тренажора е приложим ? 

В.Йовкова – ДДФСД, да 

М.Тороманова – съветник, тази местна комисия е за малолетни нали тоя кардио 

тренажор ще е за по възрастни не ми връзва. 

 В.Йовкова – ДДФСД,  това е предложението на кмета ако сте съгласни гласувате 

ако не сте съгласни, постъпила е само оферта и никакви проведени разговори и 

никакви действия след това, ако решите ще се случи,ако не решите няма да се случи. 

М.Тороманова – съветник, а парите ако не се съберат смисъл как ги изчислявате 

160 725лв., че ще са приходите ? 

В.Йовкова – ДДФСД, 160 725лв., са сметнати на база на местата имаме изготвена 

скица за над 1100 под 1200 места, разположени са на пейки, ценовите сектори са два 

по 30лв., и по 25лв.,  

М.Тороманова – съветник, и вие очаквате пълно запълване, а ако не се случи от 

къде ще го дофинансираме ? 

В.Йовкова – ДДФСД, имаме в момента потвърдени договори за дарение на стойност 

30 000лв., в процес на разговор сме с трите предприятия за още поне 40 000лв., и 

много се надявам понеже тук една голяма част от съветниците са и хотелиери да 

промотират фестивала да помислят за нощувки комбинирани с билет за фестивала, 

така или иначе през тези дни резервациите, които са направени са пряко свързани с 

интерес към това мероприятие и много се надявам просто всички съветници да 

помогнат за което имаме леглова 

 база над 1200 места за настаняване така, че мисля че е абсолютно възможно, вече 

има продадени 10% от билетите. 

М.Иванов – съветник, наистина Копривщица има нужда от такова мероприятие. 

М.Тороманова – съветник, тук става дума за много голяма сума която ние после 

трябва да намерим от къде да я покрием, не става въпрос, че сме против 

мероприятието а просто ние трябва да сме наясно в един момент от къде трябва да ги 

сложим тези пари, защото това ще коства може би догодина капиталовия разход 

целия ако не го покрием. 

 Н.Кривиралчев – съветник, аз съм на мнение, че трябва да подкрепим това 

мероприятие както г-жа Йовкова каза, че от спонсори почти 50% от парите ще бъдат 

намерени а може да има и още спонсори по случая на мероприятието и не трябва да 

го изпускаме това мероприятие. 

М.Тороманова – съветник, нещо не се разбираме, значи аз не съм против и не 

казвам да се отмени мероприятието само говора от къде да имаме готовност да го 

финансираме, защото ние тези пари след 1 месец трябва да ги дадем от къде като те 

не са събрани. 

В.Йовкова – ДДФСД, разходите няма да бъдат в размер на приходите на 100%, 

разходите ще са в по нисък размер. 

Б.Подгорски – съветник, аз предлагам вместо да си говорим празни приказки 

защото не другия месец трябва да ги дадем тези пари няма да се изсипят на куп с 

камиончето или т.н., ако искаме по подробно как са разчетени тези разходи, как са 

предвидени, какъв процент продажба е предвидена, какъв има сега тази справка да 
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ни бъде дадена, самата приказка,че другия месец трябва да ги дадем не е правилна. 

В.Йовкова – ДДФСД, разговорите които текат в момента с кмета още не са 

документирани със споразумения а са на три транша като последния ще е след 

мероприятието. 

С.Павлов – съветник, кметицата преди комисията до колкото успя да ни обясни че 

тези пари няма да се похарчат първо всичките за разходи и второ има много разходи, 

които може да се направят в зависимост от това колко билети са продадени в смисъл 

такъв не всички пейки са закупени за това колко човека ще присъстват, може да се 

закупят в последния момент като се види какъв брой хора ще дойдат. 

 

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

записка на съвместното заседание КЕУРРБФИИСГС и КОКСПЗТСВ. 

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

С.Шипочинов. 

„против” – 1 – Д.Ватахов.  

„въздържал се” – 3 - Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова. 

Б.Чилов – извън залата 

Приема се 

Прие се Решение №176 

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

Приема компенсирани промени в бюджет 2021 на община Копривщица както 

следва: 

По прихода: 

дейност     §§        наименование        било        става 

  27-29 Други общински такси     105 975      266 700 

 

По разхода: 

дейност     §§        наименование        било        става 

122 10-20 Разходи за външни услуги 48 144  44 544 

122 43-09 Други субсидии и плащания 0    3 600 

122 10-15 Материали 20 000  17 600 

122 52-03 Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения 

0    2 400 

7740 10-20 Разходи за външни услуги   3 000 163 725 

239 10-15 Материали 36 404   33 236 

239 52-05 Придобиване на стопански 

инвентар - тренажор 

0     3 168 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно одобряване и 

издаване на Запис на заповед от Кмета на община Копривщица в полза на ДФ 

„Земеделие” за „Ремонт с цел подобряване на енергийна ефективност на 

сградата на Общинска администрация-Копривщица“. 

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

председател на КОКСПЗТСВ. 

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

комисия. 

Б.Подгорски – съветник, нямам въпроси, предлагам да го вземем с предварително 

изпълнение това решение. 

С.Павлов – съветник, за да вземем с предварително изпълнение трябва да имаме 
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точни и ясни мотиви за това. 

М.Паралеева – имаме избран изпълнител и в момента подготвяме датата, по принцип 

изпълнителя ще получи аванс след откриването на строителната площадка в момента 

нямаме нужда от предварително изпълнение. 

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

направеното предложение от съветника Б.Подгорски 

„За”- 1 – Б.Подгорски. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 10 - Л. Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, Я. 

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

Не се приема  

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

докладната записка на съвместното заседание КЕУРРБФИИСГС и КОКСПЗТСВ. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 0 

Приема се 

Прие се Решение №177 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА и Договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.008-

0022-C01 от 11.06.2020г., за изпълнение на проект „Ремонт с цел подобряване 

на енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация-

Копривщица“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сключен между община 

Копривщица и Държавен фонд „Земеделие“, седалище и адрес на управление 

гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 

Изпълнителния директор – Васил Грудев. 

Упълномощава  кмета  на  община  Копривщица да подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на  119 380,45 лв. (сто и деветнадесет хиляди триста и 

осемдесет лева и 45 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на 

авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ №BG06RDNP001-7.008-0022-C01 от 11.06.2020г., за изпълнение на 

проект „Ремонт с цел подобряване на енергийна ефективност на сградата на 

Общинска администрация-Копривщица“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г., сключен между община Копривщица и Държавен фонд 

„Земеделие“.  

2.  Упълномощава  кмета  на  община  Копривщица да подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на  23 876,09 лв. (двадесет и три хиляди осемстотин 

седемдесет и шест лева и 09 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявените 

за финансиране разходи за ДДС към заявка за  авансово плащане по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.008-0022-

C01 от 11.06.2020 г., за изпълнение на проект „Ремонт с цел подобряване на 

енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация-Копривщица“, 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
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„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сключен между община 

Копривщица и Държавен фонд „Земеделие“.  

3. Възлага на кмета на община Копривщица да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.008-0022-C01 от 11.06.2020 

г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

4.  Възлага на кмета на община Копривщица да подготви необходимите 

документи за получаване на ДДС към авансово плащане по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.008-0022-

C01 от 11.06.2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно одобряване и 

издаване на Запис на заповед, обезпечаваща ДДС по авансовото плащане по 

Договор №BG06RDNP001-8.002-0011-С01 от 30.03.2020г. по подмярка 8.4 

„Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 

катастрофични събития“ 

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

председател на КОКСПЗТСВ. 

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

комисия. 

М.Паралеева – настоящата докладна и вашето решение е част от това което 

гледахте преди малко само, че в частта си ДДС, миналата година вие сте взели 

решение с което упълномощавате кмета на община Копривщица да подпише Запис на 

заповед за авансово плащане, сега същото е пуснато необходима е Запис на заповед 

за ДДС по авансово плащане. Има избран изпълнител той работи.  

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

докладната записка на съвместното заседание КЕУРРБФИИСГС и КОКСПЗТСВ. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 0 

Приема се 

Прие се Решение №178 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и Договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-8.002-0011-С01 от 

30.30.2020г./ Анекс № BG06RDNP001-8.002-0011-С02 от 23.03.2021 г. по 

подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития“ на мярка 8 „Инвестиции в развитие на 

горските територии и подобряване жизнеспособността на горите“ за Проект 

„Възстановяване на щети по горите от горски пожари и природни бедствия, 

болести и вредители, на територията на община Копривщица“, сключен между 

община Копривщица и Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция, 

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, ЕИК по 

БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от Васил Грудев – Изпълнителен директор 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Копривщица да подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на  28 018,04 лв. (двадесет и осем хиляди и 

осемнадесет лева и 04 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявените за 

финансиране разходи за ДДС към заявка за  авансово плащане по Договор за 
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-8.002-0011-

С01 от 30.03.2020г./ Анекс № BG06RDNP001-8.002-0011-С02 от 23.03.2021 г.,по 

подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития“ на мярка 8 „Инвестиции в развитие на 

горските територии и подобряване жизнеспособността на горите“ за Проект 

„Възстановяване на щети по горите от горски пожари и природни бедствия, 

болести и вредители, на територията на община Копривщица“, сключен между 

Община Копривщица и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Копривщица да подготви необходимите 

документи за получаване на  ДДС към авансово плащане по Договор № 

BG06RDNP001-8.002-0011-С01/ Анекс № BG06RDNP001-8.002-0011-С02 от 

23.03.2021 г.и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно осигуряване на 

собствени финансови средства и за кандидатстване с проект „Доставка на 

електрически автомобил – Ван, за нуждите на община Копривщица”. 

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

председател на КОКСПЗТСВ. 

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

комисия. 

М.Иванов – съветник, колко пари са предвидени за този проект от общината? 

В.Йовкова – ДДФСД, 45 000лв., има гласувано с бюджета. 

М.Иванов – съветник, аз предлагам вместо този електрически автомобил да купим 

„Вома”, може и втора употреба, защото е нещо страшно. 

Б.Подгорски – съветник, съгласен съм, че имаме нужда и от такъв автомобил, но 

тук в случая разглеждаме не малкия проблем за извозване на пътници от гарата. 

Допълнително бих подкрепил да се търсят средства за закупуване на такава помпа да 

се реши успоредно и този проблем. Аз предлагам успоредно да вземем решение за 

намиране на средства и в тази посока, но това нещо да го гласуваме целево както е 

предложено. 

М.Паралеева – искам да внеса едно уточнение по докладната в тази докладна 

която сме ви я внесли още за комисията сумата цитирана в нея е съобразена с 

получената оферта, след вашата комисия беше получена друга оферта на стойност 

75 000лв., проектното предложение формуляра е с бюджет 75 000лв., 45 000лв., са 

заложени в бюджета 30 000лв., имаме възможност да получим в случай на одобрен 

проект. 

М.Тороманова – съветник, в капиталовите разходи беше отбелязано, че не е за 

нуждите на община Копривщица а точно че си е за транспорта за гарата.  

М.Паралеева – и в проектното предложение закупуването му е обосновано с 

използване и обслужване линията Копривщица- гара Копривщица. 

С.Шипочинов – съветник, тези където карат гарата примерно за даден курс има 

доста хора и правят по два – три курса и бързат да не изпуснат хората курсовете 

малко рискована работа ми се вижда. 

М.Паралеева – в такъв случай ще карат и двете коли. 

М.Тороманова – съветник, не е задължително да закупуваме електромобил защото 

те са скъпи електромобилите, обикновен бус мисля, че може да се купи доста по 

евтино още повече на електромобила после и обслужването му е скъпо. 

Б.Подгорски – съветник, първо има изисквания към тази програма по която трябва 

да ги съобразим. 

М.Тороманова – съветник, не е задължително през програмата, говоря за парите 
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които ние ще дадем. 

Б.Подгорски – съветник, кандидатстваме по тази програма парите, които ще ги 

дадем като себестойност на нов продукт с гаранция с живот който има и за 10 000лв., 

въобще не съм сигурен, че ще вземем нещо абсолютно читаво, много добре знам как 

вървят цените на бусовете, второ разхода които е за поддръжка е елементарен разход 

за дизел за себестойността на билета не го слагаме за това не съм съгласен, че имаме 

по добър вариант към момента.  

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

записка на съвместното заседание КЕУРРБФИИСГС и КОКСПЗТСВ. 

„За”- 5 –Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Подгорски, Б.Чилов, С.Павлов,  

„против” – 0  

„въздържал се” – 6 - Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, М. 

Иванов, С.Шипочинов. 

Не се приема  

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

предложение от съветника М.Иванов. 

„За”- 6 – Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, М. Иванов, 

С.Шипочинов. 

„против” – 1 - Б.Подгорски, 

„въздържал се” – 4 - Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, С.Павлов. 

Приема се 

Б.Подгорски – съветник, моето предложение ще се подложи ли на гласуване или няма 

да се подложи. Моето предложение е следното да подкрепим доклада на комисията и 

успоредно с това предишното решение да стане отделно второ решение да се търсят 

средства за закупуване на „Вома” в рамките на един месец. 

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

приетото предложение от съветника М.Иванов. 

„За”- 7 – Л. Цеков, С.Шипочинов, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

С.Павлов, Б.Подгорски. 

„против” – 1 – Д.Ватахов. 

„въздържал се” – 3 - М. Иванов, М.Тороманова, Р.Галинова. 

Приема се 

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

записка на съвместното заседание КЕУРРБФИИСГС и КОКСПЗТСВ. 

„За”- 7 – Л. Цеков, С.Шипочинов, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

С.Павлов, Б.Подгорски. 

„против” – 1 – Д.Ватахов. 

„въздържал се” – 3 - М. Иванов, М.Тороманова, Р.Галинова. 

Приема се 

Прие се Решение №179 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 

1. Общински съвет – Копривщица дава съгласие община Копривщица да 

кандидатства за финансиране с проект „Доставка на електрически автомобил – 

Ван, за нуждите на община Копривщица”. 

2. Общински съвет – Копривщица дава съгласие за осигуряване на 

собствени финансови средства по проект „Доставка на електрически автомобил 

– Ван, за нуждите на община Копривщица”, в случай на одобрение. 

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

предложение от съветника Б.Подгорски. 

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

Б.Подгорски, Б.Чилов, М. Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов. 
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„против” – 0  

„въздържал се” – 1 - Д.Ватахов. 

Приема се 

Прие се Решение №180 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 

Възлага на кмета на община Копривщица да направи проучване и да 

подсигури средства за закупуване на Специализиран автомобил „Вома” за 

нуждите на град Копривщица. 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно приемане на 

Културен календар на община Копривщица за 2021г. 

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

председател на КОКСПЗТСВ. 

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

комисия. 

М.Тороманова – съветник, защо за първи път културния календар ни се внася не 

остойностен и отделно, че е в средата на годината ? 

В.Йовкова – ДДФСД, предвид действащата епидемиологична обстановка, същото и за 

разпределението на средствата до сега средства от параграф културни дейности не са 

използвани за извършените мероприятия, та така че кмета остава в ръцете на 

общинския съвет да реши тези средства за какво да бъдат използвани за бъдещите 

мероприятия до края на годината. 

Я.Стоичков – съветник, колко са средствата, които остават по културния календар в 

момента? 

В.Йовкова – ДДФСД, 20 000лв. 

Я.Стоичков – съветник, нали вече са минали някой от събитията ? 

В.Йовкова – ДДФСД, не са плащани от бюджета. 

Б.Подгорски – съветник, има ли начин така да го направим и да работим вече в края 

на календарната година да разглеждаме проект за културен календар за да може да 

нямаме точно тези в момента доуточнявания и в крайна сметка този културен календар е 

за една календарна година, би ли могло чисто от твоята финансова точка това нещо да 

се задвижи в края на календарната година за да може януари месец вече при приемане 

на бюджета той да си влезе в абсолютните си рамки в които е вече обсъден? 

В.Йовкова – ДДФСД, така е било, изключение прави пандемията която е в момента. 

Б.Подгорски – съветник, ми не и други години е гледан след нова година или имало е 

и случай след бюджета, но или успоредно с бюджета 

В.Йовкова – ДДФСД, мога да го обещая като ангажимент и в декември да се случи за 

следващата година не е проблем това няма да е пречка това ще го поема като 

ангажимент това. 

М.Тороманова – съветник, предвид това, че големи мероприятия са минали като 1-ви 

май, 3-ти март размера на КК пак ли остава 20 000лв.? 

В.Йовкова – ДДФСД, да пак остава 20 000лв., средства не са харчени за тези две 

мероприятия от бюджета. 

М.Тороманова – съветник, моето предложение е като втора точка в решението да 

запишем, че възлагаме на кмета в срок от един месец да внесе остойностяване на 

мероприятията по календара. 

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

записка на съвместното заседание КЕУРРБФИИСГС и КОКСПЗТСВ. 

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

С.Павлов. 

„против” – 1 -  Д.Ватахов. 

„въздържал се” – 4 - Л. Цеков, М.Тороманова, С.Шипочинов, Я. Стоичков. 

Приема се 
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Прие се Решение №181 

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

Приема Културен календар на община Копривщица за 2021г. 

 

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

предложение от съветника М.Тороманова. 

„За”- 9 – Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, М. Иванов, 

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 2 - Н.Кривиралчев, Б.Подгорски, 

Приема се 

Прие се Решение №182 

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

Възлага на кмета в срок от един месец да представи в общински съвет 

остойностяване на културния календар по мероприятия. 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно бракуване на ДМА – 

леки автомобили, собственост на община Копривщица 

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

председател на КОКСПЗТСВ. 

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

комисия. 

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

записка на съвместното заседание КЕУРРБФИИСГС и КОКСПЗТСВ. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 0 

Приема се 

Прие се Решение №183 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС 

Възлага на кмета на община Копривщица да издаде заповед за бракуване на 

следните автомобили: 

- Мерцедес 208 Д с рег.номер: СО 4610 АХ 

Двигател №60194010313820  

Рама №WDB6013111P324827 

Дата на първоначалната регистрация: 22.02.1994 година. 

- „Нисан Терано 2” с рег.номер: СО 2712 АТ 

Двигател №TD27EM006217C 

Рама №VSKJVNR20U0302154 

Дата на първоначална регистрация: 08.04.1997 година. 

  

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно упълномощаване на 

Кмета на община Копривщица за представител в Асоциация общински гори. 

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

председател на КОКСПЗТСВ. 

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

комисия. 
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Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, аз имам едно предложение към това 

проекторешение представител да е кмета но като заместник представител да е 

Директора на предприятието като принципал там, тъй като кмета не винаги може да 

присъства и винаги като заместник представител е определян в предните мандати и 

Директора на предприятието а по рано и ръководителя на звеното. 

Б.Подгорски – съветник, аз мисля че това няма нужда да го одобряваме като 

решение от нас се иска представител и кмета като представител винаги той може да 

упълномощи човек който при негово отсъствие да го представлява тук в случая мисля, 

че е излишно по презумпция е Златарев.   

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

записка на съвместното заседание КЕУРРБФИИСГС и КОКСПЗТСВ. 

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

Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” – 0  

„въздържал се” – 3 - Л. Цеков, Р.Галинова, Д.Ватахов. 

Приема се 

Прие се Решение №184 

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

Определя кмета на община Копривщица за лице представляващо община 

Копривщица в Асоциация на общински гори. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно Програма за 

безопасно движение по пътищата в община Копривщица за срок от 3 години. 

 Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Н.Кривиралчев 

председател на КТОРСПРКИ. 

Н.Кривиралчев – председател на КТОРСПРКИ, представи становището на 

съвместната комисия. 

Н.Карагьозов – секретар на община Копривщица, Програмата е отворена по нея 

може по всяко време да се направят поправки, предложения. 

Б.Подгорски – съветник, точка разни мина и се сещам за едно предложение тъй 

като на комисия обсъждахме въпросна временната транспортна схема, давам сега 

едно предложение да направим една временна комисия към ОбС, която да даде 

началото не на нова разработена транспортна схема, но разглеждане на тази 

съществуващата и актуализирането й към момента. Предлагам една временна комисия 

да бъде създадена по този въпрос за да може тя да даде началото ясно, че трябва да 

се измине доста път с помощта на администрация на всички институции, но от някъде 

трябва да се започне, но ако искате след дневния ред да се върнем на точка разни и 

да го гласуваме. 

М.Тороманова – съветник, ние първо трябва да имаме Наредба за организация на 

движението и вътре в тази Наредба за организация на движението в община 

Копривщица съгласно чл.80а, ал.4 от Закона за движение по пътищата и в нея се 

определя транспортната схема, поне така пише в Закона. 

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

записка от заседание на КТОРСПРКИ. 

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

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

„против” – 1 - Д.Ватахов. 

„въздържал се” – 0  

Приема се 
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Прие се Решение №185 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА  

Приема Програма за безопасно движение по пътищата в община Копривщица 

за срок от 3 години. 

 

Точка тринадесета от дневния ред – За информация - справка – отчет за 

състоянието на престъпността и обществения ред на територията на община 

Копривщица в У „Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за първото тримесечие на 

2021 год. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Н.Кривиралчев 

председател на КТОРСПРКИ. 

Н.Кривиралчев – председател на КТОРСПРКИ, представи становището на 

съвместната комисия. 

Точка четиринадесета от дневния ред – Отговори на питания 

Има получени писмени отговори 

М.Тороманова – съветник, искам да попитам с моя въпрос където бях задала дали 

има отговор за КСС за канализацията? 

Л.Цеков - председател на ОбС – Копривщица, не, няма 

Б.Чилов – съветник , отговора на въпроса не ми хареса, това имам чувството, че е 

взимано само за един ден. 

Я.Стоичков – съветник, то е написано, че е платено само за 1.05.21г., за датите 29-

30 април и 2-3 май няма подадени заявления за разполагане а те четири дни бяха 

тук. 

Б.Чилов – съветник, искам да предложа когато има почивни дни и празници 

местата под наем да се дават за определения период от почивните дни за да няма 

такова искам само събота, като иска да дойде да търгува тук да търгува трите дни не 

да дойде да ни вземе работата на останалите обекти в града за един ден и да стане и 

да си тръгне. 

Я.Стоичков – съветник, много добре си спомняте, че ние бяхме на сесията и 

скарата вече беше отвънка и се разпъваше на миналата сесия скарата беше вече 

разпъната а са платили на 1-ви май един ден 750,00лв., ми другите 2 250лв., за трите 

дни където не са плащали къде са? 

Б.Подгорски – съветник, в момента реално погледнато от друга гледна точка няма 

нищо не законно в смисъл не законно има възможност дошъл е не платил е някой не е 

събрал парите. 

М.Тороманова – съветник, може да си помислиш, че някой ги е събрал и не ги е 

отчел. 

Б.Подгорски – съветник, да може да влезнем във всякакви такива сфери. 

Я.Стоичков – съветник, аз не виждам защо трябва да правим промяна в Наредбата 

при положение, че преместваеми обект тук ли е? Тук е, плаща деня в който е тук до 

деня в който си тръгне а не плащаш два часа на обяд в събота. 

Б.Подгорски – съветник, това е така, но контрола не можем да го направим и го 

обсъждаме сега. 

Я.Стоичков – съветник, но ти казваш, че няма нищо не законно а то е напълно не 

законно, спорим за разходи по 1 000лв., по 2 000лв., по 6 000лв, а изпускаме 

приходите и тях никой не ги гледа въобще, дайте тези работи да стегнем повече и 

после ще има за какво да си говорим какво да си купим.Винаги съм го казвал 

гледайте да увеличаваме приходите а не да намаляваме разходите, които мисли да 
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намалява разходите а не си гледа приходите въобще да не се занимава с тази работа. 

За мен това не е правилно което по този отговор на Борис са го направили, аз ако бях 

щеше да ме е срам да го напиша това нещо. 

 

 

Точка петнадесета от дневния ред – Питания  

 

Д.Ватахов: 

1. Въпроса ми е към полицията какво стана с лампите на събора? 

2. Какви средства са получени от наеми и от взетите такси за паркирането в града 

за почивните дни около 1 май? 

3. Видял ли е някой полските пътища след проливните дъждове? Какво е 

състоянието им и дали ще се предприеме нещо за оправянето им? 

 

М.Тороманова: 

1. Във връзка с предоставената ни справка на предвидени разходи по бюджет 2021 

година относно предстоящи ремонти  на бул. „Х.Н.Д.Палавеев” – главен колектор II – от 

РШ4 до РШ17, по ул. „Л.Каравелов”, на ул. „Никола Герджиков”. Да ни  бъде 

предоставена писмена справка - разбивка по предвидените строителни дейности на 

посочените обекти. 

2. На какво основание се разчерта града с паркоместа и по-скоро тротоарите ? 

3. Какво става с траурната кола? Какъв е проблема? 

4. Какво става с градските тоалетни ? 

 

Б.Подгорски: 

1. Моля, да предоставите списък с действащи и недействащи Наредби на община 

Копривщица към настоящия момент, както и измененията им през последните години 

съобразени с Българското и Европейско Законодателство. 

 

Я.Стоичков: 

1.Защо, когато скарите са били 4 дни са платили само 1 ден? 

 

Б.Чилов: 

1. Какво се случва със събирането на туристическата такса ? Беше направена 

комисия, която трябваше да констатира заетостта на хотелите, работи ли тази комисия ? 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги имаме предложение от г-н 

Подгорски за създаване на временна комисия която да работи за актуализирането върху 

съществуващата временна транспортна схема и разработването на постоянна такава. 

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

направеното предложение от съветника Б.Подгорски. 

„За”- 6 – Р.Галинова, М.Тороманова, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, 

Б.Подгорски, Б.Чилов.  

„против” – 1 - Д.Ватахов. 

„въздържал се” – 4 - Л. Цеков, М. Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов. 

Приема се 

Прие се Решение №186 

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

Създава временна комисия която да работи за актуализирането върху 

съществуващата временна транспортна схема и разработването на постоянна 

такава. 
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Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, моля за предложение от колко човека 

да се състой тази комисия 

Б.Подгорски – съветник, предлагам комисията да е в състав от три члена.  

 

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

направеното предложение от съветника Б.Подгорски. 

„За”- 9 – Л. Цеков, Р.Галинова, Д.Ватахов, М.Тороманова, С.Павлов, Я. 

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

„против” – 0   

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

Приема се 

Прие се Решение №187 

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

Определя временната комисия която да работи за актуализирането върху 

съществуващата временна транспортна схема и разработването на постоянна 

такава да е в състав от 3 члена. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, моля за предложения за попълване на 

комисията. 

Н.Кривиралчев – Б.Подгорски. 

Д.Ватахов – М.Тороманова – М.Тороманова си даде отвод. 

Я.Стоичков – С.Шипочинов  

С.Павлов – Л.Цеков 

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

направеното предложение от съветника Н.Кривиралчев. 

„За”- 7 – Л. Цеков, Р.Галинова, М.Тороманова, С.Павлов, Я. Стоичков, 

Н.Кривиралчев, Б.Чилов.  

„против” – 0   

„въздържал се” – 4 - Д.Ватахов, Б.Подгорски, М. Иванов, С.Шипочинов. 

Приема се 

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

направеното предложение от съветника Я.Стоичков. 

„За”- 8 – Л. Цеков, Р.Галинова, М.Тороманова, Д.Ватахов, М. Иванов, 

С.Павлов, Я. Стоичков, Б.Чилов.  

„против” – 1 -  Б.Подгорски, 

„въздържал се” – 2 - Н.Кривиралчев, С.Шипочинов. 

Приема се 

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

направеното предложение от съветника С.Павлов. 

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

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 1 - Л. Цеков. 

Приема се 

Поради не постъпили други предложения Л.Цеков – председател на ОбС – 

Копривщица, подложи на гласуване така приетите членове. 

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

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №188 

На основание чл.21 ал.1 т.1 и ал.2 от ЗМСМА 
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Избира членове за временната комисия която да работи за актуализирането 

върху съществуващата временна транспортна схема и разработването на 

постоянна такава в състав: Б.Подгорски; С.Шипочинов; Л.Цеков. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица,моля дайте предложения за председател 

на комисията. 

Л.Цеков – Б.Подгорски 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, поради не постъпили други 

предложения подлагам на гласуване така направеното от мен предложение. 

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

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 1 - Б.Подгорски. 

Приема се 

Прие се Решение №189 

На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА 

Избира за председател на временната комисия която да работи за 

актуализирането върху съществуващата временна транспортна схема и 

разработването на постоянна такава Борис Подгорски. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица,моля дайте предложения за секретар на 

комисията. 

Б.Подгорски – Л.Цеков  

С.Павлов – С.Шипочинов 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, поради не постъпили други 

предложения подлагам на гласуване така направеното предложение от съветника 

Б.Подгорски. 

„За”- 5 – Р.Галинова, Б.Чилов, Н.Кривиралчев, С.Шипочинов. Б.Подгорски. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 6 - Л. Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, М. Иванов, 

С.Павлов, Я. Стоичков  

Не се приема 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, поради не постъпили други 

предложения подлагам на гласуване така направеното предложение от съветника 

С.Павлов. 

„За”- 9 – Л. Цеков, Р.Галинова, М.Тороманова, Д.Ватахов, М. Иванов, 

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 2 - Н.Кривиралчев, С.Шипочинов. 

Приема се 

Прие се Решение №190 

На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА 

Избира за секретар на временната комисия която да работи за 

актуализирането върху съществуващата временна транспортна схема и 

разработването на постоянна такава Стоил Шипочинов. 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 17:30 часа. 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


