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ПРОТОКОЛ 

№42 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      31.03.2022 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          13:00 h –15:00 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

Днес 31.03.2022 г. от 13:00 часа  в стаята на общински съвет - Копривщица се 

проведе извънредно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Копривщица, и 

ДДФСД на град Копривщица. 

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

1. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

определяне на представител от ОбС-Копривщица, във връзка с изискванията на 

чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ. 

2. Разглеждане на докладна записка от Василка Стефлекова – Йовкова, ДД „ФСД” 

при община Копривщица относно определяне на трудовото възнаграждение на Кмета 

на община Копривщица. 

3. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

одобрение на общата численост и структура на община Копривщица за 2022г. 

4. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

бюджета на Община Копривщица за 2022г. 

5. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

отдаване под наем на две обособени части от поземлен имот 38558.5.466 по КККР на 

гр.Копривщица с АОС№1457/27.04.2020г. 

6. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

отдаване под наем на помещение от сграда за търговия с идентификатор 

38558.5.106.3 по КККР на гр.Копривщица с АОС№154/14.05.2002г., с площ 32 кв.м. 

7. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

замяна на част от имот, частна общинска собственост - земя по чл.19 от ЗСПЗЗ за 

адекватна част от частен имот 65 кв.м. 

8. Разглеждане на молба от Георги Келчев 

9. Разни 

10. Отговори на питания  

11. Питания 

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

дневен ред. 

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

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Болничен: С.Шипочинов 

Извън залата: С.Павлов 
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Приема се 

По първа точка от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от 

кмета на община Копривщица относно определяне на представител от ОбС-

Копривщица, във връзка с изискванията на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата за предложения. 

Р.Галинова – Я.Стоичков 

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

направеното предложение от съветника Р.Галинова. 

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

Б.Чилов.Н.Кривиралчев, Б.Подгорски, М. Иванов. 

„против” - 0  

„въздържал се” – 0  

Приема се  

Прие се Решение №252 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и във връзка с назначаване на 

комисия по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ 

Определя Яни Стоянчов Стоичков – общински съветник за член на комисия по 

чл.37и, ал.6 от  ЗСПЗЗ за 2022г. 

 

Точка втора от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от Василка 

Стефлекова – Йовкова, ДД „ФСД” при община Копривщица относно 

определяне на трудовото възнаграждение на Кмета на община Копривщица. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

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

 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИСГС – Копривщица, подложи на гласуване 

становището на КЕУРРБФИСГС. 

„За”- 8 – Р.Галинова, М.Тороманова, Д.Ватахов, Я.Стоичков, Б.Чилов, 

Н.Кривиралчев, Б.Подгорски, М. Иванов. 

„против” - 0  

„въздържал се” – 0  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, не гласува, декларира 

конфликт на интереси. 

Приема се  

Прие се Решение №253 

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

заплатите в бюджетните организации и дейности, определя основно трудово 

възнаграждение на Кмета на община Копривщица, считано от 01.04.2022г. 

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

размер на 3 240,00лв. 

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

начислява допълнително месечно възнаграждение за трудов стаж и 

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

Вътрешните правила за работна заплата на община Копривщица. 

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

на осигурено лице за осигурителни вноски по Кодекса за социално 

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

данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки,определени 
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със Закон,както и удръжки съгласно Вътрешните правила за работната заплата 

в община Копривщица. 

Точка трета от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от кмета на 

община Копривщица относно одобрение на общата численост и структура на 

община Копривщица за 2022г. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

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

М.Иванов – съветник, тя е като миналата година горе долу. 

М.Тороманова – съветник, има допълнен само един фитнес инструктор. 

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

КЕУРРБФИСГС. 

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

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

„против” - 0  

„въздържал се” – 0   

Приема се  

Прие се Решение №254 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Копривщица 

одобрява общата численост и структура на община Копривщица за 2022 година. 

І. Общинска администрация и делегирани от държавата дейности: 

1. Кмет       -   1 брой 

2. Заместник кмет     -   1 брой 

3. Секретар      -   1 брой 

4. Финансов контрольор    -   1 брой 

5. Главен архитект     -   1 брой 

6. Обща администрация    - 11 броя 

7. Специализирана администрация  -   5 броя 

8. ОМП       -   6 броя 

9. Медицинска сестра и СУ „АС”   -   3 брой 

10. ДГ „Евлампия Векилова”   -   9  броя 

        ---------------------- 

      Общо:  39 броя 

 

ІІ. Общинска администрация – местни дейности: 

 

1. Звено обслужване на ОА   -   2       броя 

2. ОЗ „ДСП”      -   6       броя 

3. Жив музей и туризъм    -   4,5    броя 

4. Техническо обслужване „Аквапарк”  -   4       броя 

5. Главен специалист  „ОбС”   -   1  брой 

6. ОЗ „Логистика”     -   1,5    броя 

7. Фитнес инструктор    -    1       брой 

------------------------ 

      Общо:  20   броя 

 

ІІІ. Второстепенни разпоредители: 

 

1. Дирекция на музеите    -  28   броя 

2. СУ „Любен Каравелов”    - 40,5 броя 

3. Общинско предприятие „Копривщица” - 48    броя 

------------------------- 

             Общо:           116,5 броя 
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Точка четвърта от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от 

кмета на община Копривщица относно бюджета на Община Копривщица за 

2022г. 

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, какво става с „Гъркова къща” ? 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИСГС, ами документацията е готова, трябва 

само да се обяви обществената поръчка.  

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, разпоредила съм да се действа тази 

година.  

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИСГС, имам питане към допълнението на ОП 

по това което сте дали като разбивка, добива на дървесина само със собствени 

работници ще го правите, така ли ? 

В.Новакова – да. 

Д.Ватахов – съветник, само тези имоти ще се почистват, които сте ни дали и като 

гледам не е изцяло а само част, едните са почистени и остава част да се чисти или ще се 

почисти само това пък другото в последствие ще се чисти?  

В.Новакова – преди това са почистени и остава това да се до почисти. 

Д.Ватахов – съветник, дали ще могат да се справят да ги отсекат тези 200 куб., тази 

година ? Като гледам за три години не са могли да ги отсекат там около 50 – 60 куб., 

защото разрешителните би трябвало да изтекат за 2019г., за 2 – 3 години ако не могат 

да отсекат 100 куб., да се прекратят и да се дадат на друг да ги почиства. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, съгласна съм. 

Д.Ватахов – съветник, на Св.Илия са отсекли 50 куб., ако искате и сега можем да 

отидем да проверим там са над 200 куб., и остават още 25 куб., да се отсичат. За билото 

да не говорим още го секат и сега секат пък въобще не е дадено за сеч, никъде не е 

отбелязано, че се сече. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, Малинов да отговарят. 

Д.Ватахов – съветник, аз смятам, че са ги почистили още преди това и сега само ги 

залагат като цифри според мен, специално за Св.Илия е така. С една комисия може да се 

определи и да се види, няма проблем то е около пътя. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, пусни го това като сигнал за да мога и аз 

да проверя иначе въз основа на какво ? 

Д.Ватахов – съветник, добре ще пусна. 

В.Новакова – или вие не разбирате справката правилно или ние не сме разбрали, вие 

какво искате от нас ? Значи справката която ви представяме на база прогнозните 200 

количества дървесина от селскостопански фонд в кои местности планираме да бъдат 

почистени в тази връзка тук са описани точно тези 200 куб., които ние планираме през 

тази година да се почистват на база на кои разрешителни са издадени за тях и от тези 

разрешителни какво количество е почистено а не какво общо сме почистили от момента 

в който е започнало почистването на мери и пасища. 

Д.Ватахов – съветник, точно така. Сега в момента се чисти на „Кукувица”, но никъде 

не фигурира. 

В.Новакова – сега това вече може да се провери, тук става на въпрос за което 

планираме ние. 

Д.Ватахов – съветник, и за „Билото”, говорим, че се сечеше и се караше и то не 

фигурира никъде. 

В.Новакова – ама ние говорим за 2022г., сега не знам „Билото”, кога е сечено, сега в 
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момента ли се сече? 

Д.Ватахов – съветник, от есента се сече 

В.Новакова – не сега в момента ли, нали говорим за 2022г. 

Д.Ватахов – съветник, да в момента се караше. 

В.Новакова – какво значи в момента ? 

Д.Ватахов – съветник, еми не сега днеска, но преди някой ден. 

В.Новакова – това е факт, който ти трябва да го докажеш и да го изясниш, щом 

казваш сега в момента отиваме в момента да видим дали минава транспортното 

средство, значи едно е 2021г., има органи подавате сигнал. 

Д.Ватахов – съветник, ама органите сте вие. Предприятието да си го провери, гората е 

ваша стопанисвате я вие аз не знам как се сърдите вместо да ги проверите тези неща. 

В.Новакова – ама не се сърдя, става на въпрос, че искате от нас една справка и ние я 

представяме, ако справката не е във вида в който очаквате от нас кажете точно в какъв 

вид да я представим. 

Д.Ватахов – съветник, еми казвам ви че има неща където се почистват и не са 

отбелязани. 

М.Тороманова – съветник, искам да попитам понеже от вчера  на сайта на 

Министерството на културата има вече официално за събора. Понеже гледаме бюджета а 

той не е съобразен със събора. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, снощи в 17:30 часа се обадиха, последно 

потвърдиха. Ние по всички отчети и бюджети, които сме правили единствено в 

Културния календар където сме завишили от тук на татък ще търсим спонсори, 

Министерство на финансите и Министерство на културата. 

М.Тороманова – съветник, за събора да прегледате Наредбите, там винаги таксите ги 

взимаме отделно за събора и да може да има времето на сайта, през нас да мине след 

това да влезе в сила, защото август месец е много скоро. 

 

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

КЕУРРБФИСГС. 

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

Б.Чилов, Н.Кривиралчев, Б.Подгорски, М. Иванов. 

„против” - 0  

„въздържал се” – 0   

Приема се  

Прие се Решение №255 

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

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

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г, ПМС 31 от 17.03.2022 г.за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година и Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години,за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Копривщица. 

 
1. Приема бюджета на Община Копривщица за 2022 г. съгласно Приложение 

1, както следва: 

1.1 По прихода в размер на    7 524 113  лв., в т. ч. 

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на 3 375 467  

лв. , в т. ч.: 

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на     2 674 242  лв., 

както следва: 

508 000 лв. – Общи държавни служби,  

113 970 лв. – Отбрана и сигурност; 



 6 

1 133 643 лв. – СУ; 

95 106 лв. – Общежитие; 

255 783 лв. – ДГ;   

25 336 лв. – Здравеопазване; 

447 097 лв. - Дирекция Музеи;  

33 439 лв.-  Лични асистенти 

61 868 лв.-  Компенсации за безплатни пътувания 

1.1.1.2 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети                                                                           

- 68 739 лв.,както следва: 

1.1.1.3 Преходен остатък от 2021 г. в размер на 769 964 лв., разпределен 

както следва: 

79 871 лв. – Общи държавни служби,  

67 654 лв. – Отбрана и сигурност; 

522 413 лв. – СУ; 

40 545 лв. – ДГ;   

8 930 лв. – Здравеопазване; 

34 252 лв. - Дирекция Музеи;  

3 950 лв. – Програма за временна заетост 

7 661 лв.-  Лични асистенти 

4 688 лв.-  Компенсации за безплатни пътувания 

1.1.2 Приходи за местни дейности в размер 4 148 646 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на                                    288 000 лв. 

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на                              1 867 824 лв. 

  В т. ч.:    от  Такса за битови отпадъци  :                             251 000 лв.  

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

- за зимно поддържане и снегопочистване –                            50 300 лв. 

1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на -189 900 лв. 

1.1.2.5 Временни безлихвени заеми –                                      10 049 лв. 

1.1.2.6 Друго финансиране –възстановяване ,отчисления ТБО и такса 

депониране Община Златица  -91 168 лв. 

1.1.2.7 Преходен остатък от 2021 г. в размер на 1 607 428 лв., в т.ч.целеви 

средства -  1 373 597 лв.: 

От Такса битови отпадъци –   35 521 лв. 

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

пътища” -     78 867 лв. 

От средства от продажби                                -    263 067 лв. 

От целева субсидия за КР 2019 и 2020 г.        -    137 701 лв.  

От целева субсидия за КР 2021 г.                   -    157 600 лв.  

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

Фонд”Гъркова къща”                                      -    319 808 лв. 

Дирекция музеи – паметник Д.Дебелянов       -     15 000 лв.      

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

Водопровод”Св.Илия”                                     -         8 259 лв. 

Дирекция музеи-местни приходи                    -      88 768 лв. 

Дарение паметник Г.Бенковски                      -        4 813 лв. 

От МРРБ ремонт водопровод                           -     229 998 лв. 

1.2 По разходите в размер на 7 524 113   лв., разпределени по функции, 

групи, дейности  и елементи в т.ч./Приложение 2/: 

1.2.1   За делегирани държавни дейности в размер на    3 375 467 лв. от тях: 

1.2.1.1 За функция Общи държавни служби           587 871 лв. 

1.2.1.2 За функция  Отбрана и сигурност               181 624 лв. 

1.2.1.3 За функция  Образование                         1 978 751 лв.  

В т. ч.  За СУ „Л. Каравелов”                                1 440 460 лв. 

За Общежитие                                                        241 963 лв. 

За ДГ „Евлампия Векилова”                                     296 328 лв. 

1.2.1.4 За функция  Здравеопазване                         34 266 лв. 

1.2.1.5 За функция  Почивно дело,култура и спорт   543 217 лв. 
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В т. ч.:  Дирекция „Музеи”                                         481  349 лв. 

НЧ „Х. Н. Палавеев”                                                      61 868 лв. 

    1.2.1.6 За функция Социално осигуряване                  49 738 лв.                

1.2.2 За местни дейности 3 477 605 лв. 

В т.ч.:  

1.2.2.1 За функция Общи държавни служби-              434 658 лв. 

1.2.2.2 За функция Отбрана и сигурност     -                   8 259 лв. 

1.2.2.3 За функция Социално осигуряване   -              162 180 лв.  

1.2.2.4 За функция Жилищно строителство  -           1 583 895 лв. 

1.2.2.5 За функция  Култура                        -                    144 853 лв.  

1.2.2.6 За функция Икономически дейности   -         1 142 760 лв. 

1.2.2.7 За функция Некласифициран в др.параграфи -   1 000 лв. 

1.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с приходи от местни дейности 

671 041 лв. 

в т.ч.: 

-функция Общи държавни служби -         42 783 лв.    

-функция Култура  -                                                   628 258 лв. 

1.3 Приема поименния списък за капиталови разходи за 2022г.,съгласно 

Приложение 4. 

1.4 представя протокол от проведено публично обсъждане на проектобюджет 

2022, съгл. Приложение 5. 

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

1.5.1 Членски внос  3 963 лв. 

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

61 686  лв. 

1.5.3  Други социални разходи по решение на Общински съвет-Копривщица 

38 400 лв. 

1.6 Приема следните лимити за разходи: 

1.6.1 Социално битови в размер на 3% от основните трудови възнаграждения 

1.6.2 Представителни разходи в размер на 3000 лв., в т.ч. ОА-2 000 лв., ОС-

1 000 лв. 

1.6.3 Културен календар в размер на 47 000 лв. 

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

трудово правоотношение, а за държавните служители съгласно ЗДС. 

1.7 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 

разходи: 

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

гр.Копривщица и обратно – срещу предоставени билети съгласно допълнителни 

указания, до размера на предоставените целеви средства; 

2. Утвърждава план – сметка по бюджета на Общинско предприятие, 

гр.Копривщица за бюджетна 2022г. 

3.  Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

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

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

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

решение. 

4. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 

общинския бюджет по разходни параграфи и по тримесечия. 

5.  Задължава ръководителите на бюджетни  звена, финансирани от 

общинския бюджет да го разпределят по разходни параграфи и по 

тримесечия и представят на първостепенния разпоредител в 10-дневен срок.  

6. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2020-2024 г., съгласно Приложение 3. 

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз ,съгласно Приложение 6. 

8. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: 

- Дирекция „Музеи” 
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- СОУ „Любен Каравелов”, 

- директора на ОП”Копривщица” 

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

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

до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 

четири години в размер на 625 483 лв. 

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

ангажименти за разходи  до 50 на сто от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години в размер на 2 084 945 лв. 

11. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 

11.1  В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 

нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в рамките на съответната делегирана дейност; 

11.2  В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност, без да изменя общия размер на разходите. 

12. Възлага на кмета: 

12.1 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и по 

разходни параграфи. 

12.2 Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния 

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

мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи и/или трайно 

намаляване на бюджетните разходи. 

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

отчети и обяснителните записки към тях.  

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

отделните общински проекти в съответствие с изискванията на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

13. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране 

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

други международни програми. 

13.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2022 г. 

13.2 При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

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

126 от ЗПФ. 

13.3 Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на Об.С. 

14. Упълномощава кмета: 

14.1 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

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

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

програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 

общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

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

и за  съфинансиране на общински програми и проекти. 

15. Задължава кмета да уведоми писмено Общинския съвет при 

необходимост   от разходи, които не са включени в бюджет 2022 година и 

налагат промяната му преди да се поемат ангажименти за тях. 

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

нефинансови активи, съгласно Приложение 7. 
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Точка пета от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от кмета на 

община Копривщица относно отдаване под наем на две обособени части от 

поземлен имот 38558.5.466 по КККР на гр.Копривщица с 

АОС№1457/27.04.2020г. 

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

председател на КТСУРОСИВКЕ. 

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

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, общината даже има и готов вариант вече 

заверен в НИНКН за тези две места, архитектурен план, всичко е заверено. 

Я.Стоичков – съветник, виждаме, че има проблем с двете места а третото си остава ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, третото си спечели и си плаща наема. 

Я.Стоичков – съветник, а тези двете места проекта го прави общината а за другото си 

го прави сам наемателя ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, смисъл така се случи. 

Б.Подгорски - съветник, в този случай след като тези двете места ще се предлагат на 

търг с готов план архитектура, доста улеснява инвеститора и тази цена от 4,00лв., може 

да я пипнем.  

Б.Чилов – съветник, мисля, че не е логично да вдигаме цената при условие, че на 

база в града е по ниска цената и вие сега от две места искате да вземате повече пари. 

Я.Стоичков – съветник, в следващата Докладна ще видите, че цената е 7,00 лв., за 

следващото помещение. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ама там е обзаведено ток, вода има 

всичко, все пак си е сграда а не е да започнеш от основи. 

М.Тороманова – съветник, ако искате да си оставим цената такава таман ще има 

повече кандидати. 

Б.Чилов – съветник,  аз предлагам цената да е 2,50лв., на кв.м., колкото е на 

останалите без ДДС., и колкото е по Наредба. 

М.Тороманова – съветник, предлагам да бъде търг с явно надаване с начална цена 

вместо конкурс с насоченост. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, съгласна съм на търг. 

М.Тороманова – съветник, става на въпрос за двете места на Керека за отдаване под 

наем, оценката на оценителя е 4,00лв., ние можем ли да вземем по ниска цена? 

Ч.Пенчев – юрист на община Копривщица, в Закона е предвидено, че при продажбата 

на общински имоти, това става задължително цената се определя след като бъде 

възложено на независим експерт оценител и той дава пазарна цена след което общински 

съвет я приема и чак след това тръгват нагоре, това обаче се прилага по аналогия 

защото никъде го няма като текст при отдаването под наем, но по аналогия и цената 

практиката го е потвърдила, че се прилага и при отдаването под наем. Логиката когато 

отдаваме нещо под наем още повече когато се касае за 50 кв.м., а не за 50 000 кв.м., е 

да изкараме някакви пари в тази община. Когато вещото лице определи цената тя е 

пазарната цена това ще рече че пазарната цена означава, че на тази цена би могло да 

се наеме нещо в съседство, подобен имот от частно лице. Вие вашите правомощия по 

принцип когато приемате подобни оценки е следното: Трябва да приемете оценката на 

оценителя, но като определяте крайната цена принципно не може да паднете под 

данъчната оценка, това е условието, но като цяло цяла България общински съвет не 

пада под оценката на оценителя, може да отиде на горе, но не надолу такъв е принципа. 

Да ви обясня още нещо кога се прилага конкурс и кога се прилага търг, когато 

единствено и само определяща цената ама само и единствено нищо друго няма като 

условия тогава е търг, но когато има допълнителни изисквания от типа да застрои еди 
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какво си с еди каква си квадратура, да открие еди колко си работни места тогава е 

конкурс.   

М.Тороманова – съветник, ама ако махнем работното место вече остава търг. 

Ч.Пенчев – юрист на община Копривщица, остава строителството и за това трябва да 

е на конкурс. 

М.Тороманова – съветник, ама ние в Решението на конкурсните няма такова условие 

за строителство. 

 Ч.Пенчев – юрист на община Копривщица, казвам ако имате условия. 

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

КТСУРОСИВКЕ. 

„За”- 4 – Я.Стоичков, Б.Подгорски, М. Иванов, Н.Кривиралчев. 

„против” - 0  

„въздържал се” – 5 - Л.Цеков,Д.Ватахов,Р.Галинова, М.Тороманова, С.Павлов. 

Б.Чилов – не гласувал 

Не се приема  

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

предложение от съветника М.Тороманова да бъде търг с явно надаване.  

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

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

„против” - 0  

„въздържал се” – 1 - Д.Ватахов.  

Приема се 

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

оценителя с направеното прието предложение от съветника М.Тороманова. 

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

Иванов, С.Павлов. 

„против” - 0  

„въздържал се” – 3 - Д.Ватахов, Н.Кривиралчев, Б.Чилов.  

Приема се  

Прие се Решение №256 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.20, 

ал.1, чл.82, ал.1,т.2 и чл.84, ал.1 от НПУРОИ на Община Копривщица. 

Общински съвет Копривщица дава съгласие да бъдат отдадени под наем две 

обособени части  от  поземлен имот с идентификатор 38558.5.466 по КККР на 

гр.Копривщица, с АОС№1457/27.04.2020г. частна общинска собственост чрез 

търг с явно надаване за изграждане на преместваеми обекти - павилиони за 

услуги и търговски дейности съгласно одобрен ПУП със Заповед 

РД№205/07.08.2019г., за срок от 5 години с начална тръжна цена 4,00 лв., за 1 

кв.м.  

Приложение: 

- Експертна оценка от лицензиран оценител – „Прасков –Консулт“ ООД 

- АОС№1457/27.04.2020г. 

- Скица на поземлен имот с идентификатор 38558.5.466 

 

Точка шеста от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от кмета 

на община Копривщица относно отдаване под наем на помещение от сграда 

за търговия с идентификатор 38558.5.106.3 по КККР на гр.Копривщица с 

АОС№154/14.05.2002г., с площ 32 кв.м. 

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

председател на КТСУРОСИВКЕ. 

Я.Стоичков – председател на КТСУРОСИВКЕ, представи становището на комисията. 
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Е.Чумпова – малко е свързано с тази точка може да не се касае точно за този обект, 

но понеже в началото на есента пуснах една Докладна записка с всички необходими 

документи за „Демократична България”, и поискахме от общината, имаме право на 

помещение да извършваме нашата дейност и така бяхме коментирали и бяхме записали, 

че евентуално да ни бъде отдадено едно помещение, което за политическите партии 

безвъзмездно и бяхме цитирали точно този обект, отговор все още нямаме, ако има нещо 

друго което може да ни устройва нямаме нищо против. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, те и ПП „ГЕРБ” искат от общината ама 

общината няма такива помещения, това си е помещение с вода и канал, което си е за 

работа и за приходи към общината. Те и ВМРО ни поискаха ама няма от къде да дадем. 

Е.Чумпова – хубаво е да се огледате и евентуално да бъдат удовлетворени желанията 

на тези политически партии, защото почти във всички населени места си имат за водене 

срещи с гражданите и ПП имат нужда точно от такива места. След като има желание е 

хубаво общината да помисли и да бъдат предоставени тези помещения, не само на нас а 

на всички. 

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

КЕУРРБФИСГС. 

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

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

„против” - 0  

„въздържал се” – 1 - Д.Ватахов. 

Приема се  

Прие се Решение №257 

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. 

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

на Глава VIII от НРПУРОИ, за недвижим имоти общинска собственост както 

следва: 

- Помещение от сграда за търговия с идентификатор 38558.5.106.3 по КККР 

на гр.Копривщица, с застроена площ 32 кв.м., находящ се в ПИ с идентификатор 

38558.5.106 с АОС№154/14.05.2002г.  

2. Определя първоначална наемна цена на обекта: 250,00лв. без ДДС  въз 

основа на направена оценка от лицензиран оценител за гореописаният имот. 

3. Въз основа на резултатите от търга да се сключи договор за наем от кмета 

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

  

Приложение: 

- Експертна оценка от лицензиран оценител – „Прасков –Консулт“ ООД 

- АОС№154/14.05.2002г. 

- Скица на поземлен имот с идентификатор 38558. 5.106.3 

 

Точка седма от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от кмета на 

община Копривщица относно замяна на част от имот, частна общинска 

собственост - земя по чл.19 от ЗСПЗЗ за адекватна част от частен имот 65 кв.м. 

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

председател на КТСУРОСИВКЕ. 

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

С.Павлов – съветник, втория член нали е точно за точно такъв случай. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, когато се касае за техническа 

инфраструктура. 

Б.Подгорски – съветник, аз предлагам да се позовем на този член да оправим 

положението с този казус, но реално буквално по този член е за изграждане на 
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техническа инфраструктура, ако има вече изградена, което тук по презумпция може да 

се изтълкува, че и този член е достатъчно основание. 

М.Тороманова – съветник, аз така както четох тълкованието на юриста е не да се 

изгради а да се отчужди за инфраструктура, тоест ако имаме ПУП и тези 65 кв.м., са си 

отделени общината може да пусне Заповед за отчуждаване за улици и тогава ние можем 

да направим замяната. Това което ме притеснява в Решението в момента е че няма ПУП и 

не са обособени двете части кое за кое заменяме реално и също тук, че това го нямаме в 

Програмата за управление на общинските имоти.  

Б.Подгорски – съветник, то според мен след Решение това може да се направи тази 

процедура с  отчуждаването. 

М.Тороманова – съветник, бавим хората според мен ама ако искате така или иначе го 

има. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, не ги бавим, опитваме се да им 

помогнем. 

М.Тороманова – съветник, ама ние това го гледахме още миналата година и говорехме 

Архитекта да направи ПУП с частите и те да се качат на сайта. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, трябва да има Решение за тези 65 кв.м., 

за да направи ПУП. 

М.Тороманова – съветник, ама ПУП до три квартала със Заповед на кмета, не е нужно 

ние да вземаме Решение. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, аз му казах така, изготви ни документ и 

ни докажи, че това е техническа инфраструктура, той изготви такъв документ. 

М.Тороманова – съветник, то това е ПУП просто да си влезе в сила и да го нанесе в 

Кадастъра.  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, това ми обясни той и становището на 

юриста, че имаме право. 

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

КЕУРРБФИСГС. 

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

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

„против” - 0  

„въздържал се” – 0   

Приема се  

Прие се Решение №258 

На основание параграф 14, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи ЗСПЗЗ. 

1. Заменя част в размер на 65 кв.м., от ПИ 38558.2.394 – общинска 

собственост за адекватна част в размер на 65 кв.м., от ПИ 38558.3.170 – частна 

собственост за прилежаща улица. Геодезическите дейности са за сметка на 

Георги Царвулджиев. 

Приложение: 

- Заявление №2627/11.11.2021г., от Георги Беньов Царвулджиев. 

- Скица – проект. 

- Становище на адв. Чавдар Пенчев 

 

Точка осма от дневния ред – Разглеждане на молба Георги Келчев.  

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

председател на КТСУРОСИВКЕ. 

Я.Стоичков – председател на КТСУРОСИВКЕ, представи становището на комисията. 
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С.Павлов – съветник, при положение, че имаме Решение в бюджета за Капиталовите 

разходи за ул. „Първа Пушка”, не удовлетворяваме ли искането. 

Я.Стоичков – съветник, но имаме в бюджета за проектиране на „Първа Пушка”, не за 

ремонтиране. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, то какво и е на ул. „Първа Пушка”, 

специално пък там е много добре, миналата година и от ляво и отдясно се направиха 

ремонти, подпорната стена се направи. То след моста „Първа Пушка”, нагоре е ужасно. 

Ако имаше от къде се минава никога нямаше да минат от там.  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, там ли беше ограничено с 12т., ли 

беше? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, не е било по транспортна схема, някой 

си е решил преди години и си е сложил, защото Георги го е натиснал да сложи знак, но 

по транспортна схема знак няма. Служителите на общинско предприятие само при 

заявка от хората, които искат например да си превозят цимент там за 2 часа се затваря 

знака, да но някой винаги когато се закрие знака да премине камиона да си свършат 

работа, някой ходеше да маха найлона и звънеше на 112 и за това взехме решение да се 

премахне знака, така и така го няма по транспортна схема. 

Б.Подгорски – съветник, значи за да има забрана за преминаване трябва да има 

алтернативен маршрут. 

М.Тороманова – съветник, крайно време е наистина да се изработи тази транспортна 

схема да я гледаме тук и да се оправят нещата. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ама то си има транспортна схема, ако 

трябва нещо продължение да се допълни. 

М.Тороманова – съветник, ами няма. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, нали има и на диск я има транспортната 

схема, нали паркоместата всичко влиза в тази транспортна схема. 

М.Тороманова – съветник, ми не е тази транспортна схема която трябва да е тя трябва 

да е одобрена от МВР и т.н. 

 

Точка девета от дневния ред – разни 

Няма 

 

Точка десета от дневния ред – отговори на питания 

Има получени писмени отговора 

 

Точка единадесета от дневния ред – питания 

Няма 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 15:00 часа. 

 

 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


