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ПРОТОКОЛ 

№34 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      30.09.2021 г. 

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

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 30.09.2021 г. от 14:00 часа  в стаята на общински съвет - Копривщица се 

проведе редовно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха всички общински съветници, кмета и зам.кмета на 

община Копривщица, Директора на ОП „Копривщица”, ДДФСД и граждани на град 

Копривщица. 

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 информация за изпълнение на бюджета на Община Копривщица 

към 31.12.2020г. 

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

Копривщица относно отчет за състоянието на общинския дълг на Община Копривщица 

към 31.12.2020г. 

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

Копривщица относно промяна на цената на дървесината добивана от корен от 

общинска горска територия за юридически лица. 

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

Копривщица относно приемане на годишен план за ползването на дървесина от 

горски територии – общинска собственост през 2022г. 

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

Копривщица относно закупуване на компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ 

Пирдоп” АД, гр.Пирдоп. 

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

Копривщица във връзка със сключен Договор за наем от 18.06.2016г., между община 

Копривщица и „БТК” ЕАД и постъпило писмо в общинска администрация с 

Вх.№1659/22.07.2021г. 

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

Копривщица относно приемане на решение за промяна от публична в частна 

общинска собственост на част от ПИ 38558.5.11 по КККР на гр.Копривщица. 

8. Разглеждане и вземане на решение относно промяна в Правилник за 

организация и дейността на общински съвет - Копривщица. 

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

Копривщица относно създаване на общинска комисия по безопасност на движението 

по пътищата в община Копривщица. 

10. Разни 

11. Отговори на питания  

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

дневен ред. 

„За”- 10 – Л. Цеков, 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 

М.Тороманова – отсъства 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, преди да пристъпим към първа точка 

има гражданин, който иска да ни запознае с един случай, давам думата на Лучка 

Радомирова. 

Л.Радомирова – искам да се обърна към г-н Златарев, той знае много добре преди 

когато беше кмет г-н Герданов, идвах с вършините, от тогава не престават да се 

подиграват. Миналата седмица на 17.09.21г., ми се обаждат в 12:01 часа. Здравейте, 

Гило Радомиров? Да кажете аз съм сестра му! Имате платени дърва, дървата са тънки да 

ги караме ли? Казах,не! След два-три дни пристига камиона с гнили дърва и същите 

тънки като миналата година. 

М.Златарев – къде са дървата сега, пред вас ли са? 

Л.Радомирова – да 

М.Златарев – добре, утре ще ги изпратя да видят, да направят комисия. 

Л.Радомирова – дървата са нарязани, аз не виждам на някой друг да са карани такива 

дърва. Става на въпрос, че ме среща след два дни ваш служител и ми казва, разбрах, че 

са ти докарали хубави дърва и се подиграва, това си е коментирано между горските. 

Б.Подгорски – съветник, кой е този служител където ви го казва това нещо? 

Л.Радомирова – служителя е Гаврил Скендеров. 

М.Златарев – утре тогава той ще присъства на проверката. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно информация за 

изпълнение на бюджета на Община Копривщица към 31.12.2020г. 

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

КЕУРРБФИСГС. 

С.Павлов – секретар на КЕУРРБФИСГС, представи становището на комисията, като 

имаше няколко въпроса, които останаха за сесия г-жа Йовкова да ни запознае. 

В.Йовкова – единия въпрос беше за колко са приходите от стадиона за миналата 

година – 931,80лв. Втория въпрос който съм си записала е колко са приходите от 

паркиране за 2020г., - приходите от паркинга са 14 962,80лв. Имаше въпрос за дейност 

отбранителна мобилизационна подготовка – средствата, които са разходвани по 

параграф 02-00 това са заплатите на дежурните, в параграф 01-00 са средствата, които 

са изплатени на Тошко Шушулов миналата година той три месеца беше на работа и 

мисля, че имаше още един въпрос свързан със средствата в дейност изграждане, ремонт 

и поддръжка на улична мрежа – тука са средствата, които са и за зимно подържане и в 

миналата година имаше икономия по гражданския договор на Иван Петров, разходвани 

са средства само за гориво и за това средствата са в по-малък размер, те не са изгубени 

в сметката на общината са и се прехвърлят, нямаме притеснение, че ще ги изгубим 

прехвърлят се в следващ период. За капиталовите имаше въпрос, защо не е започнал 

основния ремонт на улиците? Редно е кмета да отговори на този въпрос, но ще кажа тъй 

като в момента я няма, че проблема е в документацията която е внесена в НИНКН и 

одобрението й което се проточи повече от разумното, повече от една година 

разрешението вече е факт, имаме разрешение и не стартира основния ремонт в 
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миналата година поради тази причина. 

С.Павлов – съветник, и тях нямаме опасност да загубим? 

В.Йовкова – нямаме опасност до края на годината, ако не стартираме до края на 

годината вече има проблем защото тези средства са прехвърлени от предишния бюджет. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, а това, че не се явява никой ? 

В.Йовкова – това, че не се явява никой не знам какво ще е решението на кмета, дали 

ще промени параметрите по поръчката и ще я обяви отново, най добре е тя да каже 

нейното мнение. 

И.Лесков – зам.кмет на община Копривщица, ако питате за тези 232 000лв., които са 

преведени на общината във връзка с исканията за финансово подпомагане, 

действително проблема защо не започна ремонта и изпълнение на капиталовата 

програма е в съгласувателните процедури и продължилата съгласувателната процедура 

в Националния институт за независимо културно наследство, независимо от това беше 

пусната процедура по Закона за обществените поръчки, но не се яви никой кандидат на 

така обявената индикативна стойност, беше удължен срока с 10 дни и отново няма 

никой подал оферта, в такъв случай в Закона за обществените поръчки позволява две 

неща: първо прекратяване на процедурата и обявяване на нова с нови параметри, които 

трябва да минат през общински съвет за гласуване или отиване на пряко договаряне, 

действително това ще е решение на кмета по кой път да се тръгне, предполагам, 

предполагам само, че за да не се изгубят парите ще трябва да се мине към пряко 

договаряне.  

Б.Подгорски – съветник, а самата процедура на прякото договаряне колко време 

изисква? 

И.Лесков - зам.кмет на община Копривщица, ми колко време, обявява се канят се 

хора и се договаря, въпрос на оперативност е. 

Д.Ватахов – съветник, аз имам един въпрос, как ги оправяте тези пари от стадиона 

като нямаме търговска дейност? 

В.Йовкова – с договор за дарение са влезнали. 

Д.Ватахов – съветник, с договор за дарение ама аз стадиона съм го косил и знам 

колко бали пуска, по 1,00лв., ли ги продавате 1,50лв., ли по 2,00лв., ли ? Да знаем и 

ние тук като съветници. По 400-500 бали си пуска сено! 

В.Йовкова – не съм участвала в комисията нито при косенето, нито при броенето на 

балите, до мен е стигнал договора ипарите! 

Д.Ватахов – съветник, не знам дали е правилно това с договор за дарение, ако не го 

прехвърлете към Предприятието за догодина и да може да си минава на плащане на 

конкретна цена на бала, препоръчително е не че е задължително. 

Б.Подгорски – съветник, аз искам да се върна към предишния въпрос във връзка с 

въпросните средства, които са до края на годината за усвояване, ще помогне ли и ще 

може ли да излезем с нарочно решение да препоръчаме на кмета да премине към 

следваща процедура? 

И.Лесков - зам.кмет на община Копривщица, няма нужда да препоръчате то в Закона 

е ясно. 

Б.Подгорски – съветник, с нещо да помогнем в случая да се задвижи по лесно 

процедурата това имам предвид.  

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 0  



 4 

Приема се  

Прие се Решение №204 

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. 140, ал. 5 от ЗПФ и чл.46 ал.2 от Наредбата за съставяне на 

бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години,за съставяне 

и приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Копривщица. 

1. Приема информация  за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г., 

съгласно Приложение 1, както следва: 

1.1  По прихода, в т. ч.:                                            -     4 249 015 лв. 

За делегирани от държавата дейности         -     2 274 818 лв. 

За местни дейности       -     1 974 197 лв. 

1.2 По разхода, в т. ч.:                                 -      4 249 015 лв. 

За делегирани от държавата дейности     -      2 274 818 лв. 

За дофинансиране на делегирани от  

държавата дейности със собствени приходи    -        217 984 лв. 

За местни дейности        -     1 756 213 лв.  

2. Приема информация за поименния списък за капиталови разходи към 

31.12.2020 г., съгласно Приложение 2 

3. Приема информация за извънбюджетните сметки и фондове към 

31.12.2020 г. съгласно Приложение 3. 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно отчет за 

състоянието на общинския дълг на Община Копривщица към 31.12.2020г. 

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

КЕУРРБФИСГС. 

С.Павлов – секретар на КЕУРРБФИСГС, представи становището на комисията. 

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 0  

Приема се  

Прие се Решение №205 

На основание чл.9, ал.3, от Закона за общинския дълг. 

Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община 

Копривщица към 31.12.2020г.,съгласно Приложение №1. 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно промяна на 

цената на дървесината добивана от корен от общинска горска територия за 

юридически лица. 

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

КЕУРРБФИСГС. 

С.Павлов – секретар на КЕУРРБФИСГС, представи становището на комисията. 

Д.Ватахов – съветник, аз имах едно питане към г-н Малинов, искам да знам дали са 

говорили и ако може да ни запознаете дали ще има възможност ? 

Т.Малинов – да ще отговорим само да свършим за цените и в следващата точка ще ви 
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кажем. 

М.Златарев – виждаме и явно осъзнаваме всички, че инфлацията расте всеки ден и да 

ви кажа, че ще стигнем до варианта да са по високи цени догодина да бъдат минимално 

защитни и ние евентуално живи и здрави след нова година пазара ще диктува цената и 

да се съобразим за по високи цени говора. 

М.Тороманова се присъедини. 

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

„За”- 9 – Л. Цеков, Р.Галинова, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 1 - Д.Ватахов. 

Приема се  

Прие се Решение №206 

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

Приема минимална защитна цена на дървесина добивана от корен от 

общинска горска територия за юридически лица, както следва : 
СОРТИМЕНТ 

Мярка 

Единичн

а 

Цена 

без  

ДДС-бк. 

Единична 

Цена без  

ДДС-бк. 

Единична 

Цена без  

ДДС-дъб-

гбр. 

Единична 

Цена без  

ДДС-дъб 

Единична 

Цена без  

ДДС-бб 

Единична 

Цена без  

ДДС-бб 

Единична 

Цена без  

ДДС-см 

Единична 

Цена без  

ДДС-см 

  БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

ЕДРА          
Трупи за шперплат пл.м3 126,00 136,00 129,00 136,00     
Трупи за бичене l а пл.м3 75,00   78,00   75,00   78,00     
Трупи за бичене l пл.м3 62,00   67,00   65,00   67,00   70,00   70,00   75,00   75,00 

Трупи за бичене ll пл.м3 59,00   59,00   62,00   62,00   60,00   62,00   65,00   65,00 

Трупи за бичене lll пл.м3 30,00   33,00   33,00   33,00   42,00   52,00   45,00   53,00 

Трупи за бичене lV пл.м3 30,00   33,00   33,00   33,00   25,00   25,00   27,00   27,00 

Технологична от 

ССД 
пл.м3 30,00   33,00   33,00   33,00   20,00   25,00   20,00   25,00 

Технологична от 

ДСД 
пл.м3 30,00   33,00   33,00   33,00   20,00   25,00   20,00   25,00 

Vl клас пл.м3 30,00   33,00   33,00   33,00   22,00   27,00   24,00   29,00 

Технологична от 

дърва 
пл.м3 30,00   33,00   33,00   33,00   18,00   25,00   18,00   25,00 

ОЗМ  пл.м3 35,00   43,00   38,00   43,00   35,00   43,00   35,00   43,00 

Дърва за огрев пл.м3 28,00   31,00   31,00   31,00   20,00   23,00   20,00   23,00 

 
 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно приемане на 

годишен план за ползването на дървесина от горски територии – общинска 

собственост през 2022г. 

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

КЕУРРБФИСГС. 

С.Павлов – секретар на КЕУРРБФИСГС, представи становището на комисията. 

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” –0  

Приема се  

Прие се Решение №207 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.4 от Наредбата 

за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии – държавна 

и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски 

продукти. 

Приема годишен план за ползването на дървесина от горски територии – 

общинска собственост през 2022 година. 

Приложение:  

1. Годишен план за ползване 

2. Възобновителни сечи по подотдели 

3. Отгледни сечи по подотдели 

4. Селекционни сечи по подотдели 

5. Местности на подотдели  

 

М.Златарев – може ли да отговорим на г-н Ватахов по въпроса му? 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, да 

М.Златарев – имаме издадени разрешителни, които възлизат на около 100куб., за 

бяла борова дървесина по мерите говоря, 40куб.,бук и 20 куб.,бреза. За хора ако имат 

желание е добре тъй като тука става на въпрос за имотите, има 4,5 до 10 куб., колкото 

да си свършат работа, не са така да кажем на едно място 100куб., нали някой да не 

очаква като отиде в имота да каже и тук 5-6 човека да си берат дървата. Тук говорим за 

1 разрешителни е тази дървесина. Има възможност, ако има да заповядат ще ги водим, 

те ще си преценят разбира се, ако им хареса добиват ако не няма. 

Д.Ватахов – съветник, ставаше на въпрос за догодина да са с маркиране и както 

трябва, да ги включим а не сечене и не се знае колко кубика са извозени. 

М.Златарев – за мерите не мога да кажа нищо за догодина. 

Д.Ватахов – съветник, защото сега има липса на глад за дървесина, материала скача 

на петстотин и колко лева сега. 

М.Златарев – добре, аз пак ви казвам и сега ако има желаещи да заповядат. Ако им 

харесат разрешителните им са издадени и започват веднага. 

Д.Ватахов – съветник, не, мен ми беше мисълта да ги включим за догодина в по голям 

мащаб. 

М.Тороманова – съветник, Димитър има предвид да го включите като количество в 

плана. 

Д.Ватахов – съветник, не говорим само за дървата става въпрос и за материал. 

М.Златарев – не бих казал, че стават за материал дървесината. 

Д.Ватахов – съветник, аз не съм на това мнение, при мен има 400дка., от които 

извадиха хиляди кубици от там пък сега не ставали вече. 

М.Златарев – за това пак ще се обиколи. Разбрах значи идеята ви е евентуално за 

мерите да се включи допълнителна дървесина да се направи една инвентаризация от 

мерите и да се предложи тук при вас като количество какво може да се предложи. 

Д.Ватахов – съветник, точно е това е, ако може? 

М.Златарев – добре може, да. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно закупуване на 

компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ Пирдоп” АД, гр.Пирдоп. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

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

Б.Подгорски – съветник, аз имам едно питане не ми е ясно по офертата която е 

дадена за този томограф ги смятам 319 800лв., разликата до крайната сума която беше 

416 000лв., за какво е предвидена, защото никъде не намерих разликата за какво е. 

Сега най-вероятно до колкото си спомням имаше нужда тези специализирани 

помещения, които са за рентген за томограф и за всичките неща да се отремонтират 

говореше се преди години присъствал съм на един от съветите, ама за това ли е тези 
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разлика от тези средства. 

М.Тороманова – съветник, има го, ето тук го пише в т.3. 

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” –1 - Д.Ватахов. 

Приема се  

Прие се Решение №208 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА 

1. Общински съвет – Копривщица дава съгласие за закупуване и доставка на 

компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ - Пирдоп” АД, като основно 

средство за диагностика и лечение на пациенти, включително и на COVID – 19 

инфекция. Закупуването и доставката да бъде осъществено чрез договор за 

покупко-продажба, без да сее прилагат правилата на Закона за обществените 

поръчки, като за целта директно се сключи  договор с избрания доставчик без 

да бъде провеждана обществена поръчка. 

2. Общински съвет – Копривщица упълномощава кмета на община 

Копривщица да подпише споразумение, с което община Копривщица солидарно 

с другите общини акционери на „МБАЛ - Пирдоп” АД се съгласява да 

предоставя парични средства за закупуването и монтажа на 32-срезов 

компютърен томограф – модел SAMATOM go.Now за диагностичните нужди на 

МБАЛ - Пирдоп с цел осигуряване на нормалната работа на лечебното 

заведение при ред, условия и срокове, както следва: ежемесечно до 15-то 

число на месеца да превежда сума в размер до 900,00 /деветстотин/ лв. за 

период от 36 месеца. 

3. Средствата да бъдат отчетени в §42-14 по решение на общински съвет. 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица във връзка със сключен 

Договор за наем от 18.06.2016г., между община Копривщица и „БТК” ЕАД и 

постъпило писмо в общинска администрация с Вх.№1659/22.07.2021г. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

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

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №209 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.30, 

ал.5 от ЗЕСМФИ, във връзка с чл.8, ал.2, чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.19, ал.1 от 

ЗЕСМФИ. 

1. Да се сключи договор за наем с „БТК” ЕАД за временно ползване за срок 

от 5 години на ПИ с идентификатор 38558.10.386 по КККР на община 
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Копривщица, Урбанизирана територия, с НТП – за друг вид застрояване, както и 

желязо – клетъчна конструкция и обслужващо помещение, находящо се в него. 

2. Определя месечна наемна цена за срока на договора в размер на 700,00 

/Седемстотин лв. и 00 ст./ /ДДС не е включено в цената и се начислява 

допълнително/. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно приемане на 

решение за промяна от публична в частна общинска собственост на част от 

ПИ 38558.5.11 по КККР на гр.Копривщица. 

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

председател на КТСУРОСИВКЕ. 

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

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

представеното становище на КТСУРОСИВКЕ. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №210 

На основание чл.21, ал.1, т.19 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС. 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост, поради отпаднало предназначение ПИ с проектен идентификатор 

38558.5.474, с проектна площ 19 кв. и начин на трайно ползване: За 

второстепенна улица, вид територия: урбанизирана, съгласно скица-проект 

№15-742598-08.07.2021г., издадена от Служба по геодезия, картография и 

кадастър. 

 

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

промяна в Правилник за организация и дейността на общински съвет - 

Копривщица. 

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

председател на ВрКИПОДОСК. 

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

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, за тези, които не са били на 

комисията мога да ви кажа, че го съгласувахме с главния юрист на областта и той 

даде някой указания, смисъл такъв, че няма да признават решенията на подпис, които 

се отнасят за промяна на имот, продажба на имоти и свързани с бюджета, но за 

решения, които не касаят тези неща ще ни ги признават, но трябва да си променим 

Правилника. 

Б.Подгорски – съветник, аз от това което го знам до момента няма законово 

разрешение и за това преди години е имало връщания на решенията на подпис 

независимо от какъв тип са били, ако са дали съгласието смисъл тяхната воля е че 

няма да пречат при евентуална ситуация да връщат решения процедурно да, но чисто 

законово това не е уредено още. 

С.Павлов – съветник, тука има недомислица той е прав, двата Закона малко си 

противоречат. 

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

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №211 

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА 

БИЛО: 

Чл.7   

Ал./2/  Общинският съвет взима решение с явно, тайно или поименно 

гласуване. 

СТАВА: 

Чл.7 

 Ал./2/ Общинският съвет взима решение с явно, тайно, поименно гласуване 

или решение с подпис. 

/ново/ т.8 Решения с подпис с изключение на чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА. 

Общинските съветници се подписват под взетото решение. Решение с подпис се 

взима в извънредни обстоятелства, които не търпят отлагане. След съгласуване 

с Председателският съвет, председателят на ОбС може да предложи да се вземе 

решение с подпис. Решенията с подпис са валидни, ако се подпишат повече от 

половината от всички съветници. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно създаване на 

общинска комисия по безопасност на движението по пътищата в община 

Копривщица. 

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

председател на КТОРСПРКИ. 

Н.Кривиралчев – председател на КТОРСПРКИ,представи становището на комисията. 

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

представеното становище на КТОРСПРКИ. 

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

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

„против” – 1 -  Д.Ватахов. 

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №212 

На основание чл.167а, ал.2 от Закона за движение по пътищата и във връзка 

с чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА. 

1. Създава Общинска комисия по безопасност на движение по пътищата 

2. Общинска комисия по безопасност на движение по пътищата да се състои 

от трима члена – председател, секретар и член. 

3. Възлага на кмета на общината да определи поименния състав на 

комисията по т.1 и уведоми за това Държавната агенция по безопасност на 

движение по пътищата. 
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Точка десета от дневния ред – разни 

Няма 

 

Точка единадесета от дневния ред – Отговори на питания 

 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, отговаря устно на въпросите. 

1. Издръжка, ремонт и подържане на улична мрежа от 200 000лв., планувани са 

изхарчени само 62 000лв. Защо не са осъществени ? 

- ул. „Любен Каравелов” и „Здравец” разрешителните чак тази година  излезнаха от 

НИНКН и Министерство на културата и предстоят да се направят. 

2. В служби, дейности и подържане, ремонти и изграждане на пътища в издръжката 

са заложени 49 000лв., само 11 729лв., са похарчени. Виждам, че по сметка има пари 

а защо не са направени ? 

- Защото до сега за снегопочистване са плащани на външни лица. 

3. Отбрана и мобилизационна подготовка – какво е там като разход ? 

- Тук са заплатите на „Гражданска защита”. 

4. Колко е прихода от паркирането за 2020г. ? 

- Прихода от паркирането е 14 962 лв. 

5. Колко е прихода от стадиона за 2020г. ? 

- Прихода от стадиона е 931,00лв., като има още 80-100 бали за продаване, ако има 

желаещи да заповядат. 

 

Точка дванадесета от дневния ред – питания 

 С.Шипочинов – съветник, какво е положението с фестивала някаква информация за 

разходи-приходи може ли да ни дадете ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, изчакваме днес е срока за връщането на 

билетите и до другата сесия ще има отговор. 

С.Шипочинов – съветник, а празника на картофа дали ще се състой? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, зависи от пандемичната обстановка. 

С.Шипочинов – съветник, града ни е пълен с дупки по улиците и по асфалта ще има 

ли възможност да се оправят? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,не, правим ги дупките по улиците, но по 

асфалта няма как да ги направим. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


