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ПРОТОКОЛ 

№43 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      28.04.2022 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          15:00 h –16:15 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

Днес 28.04.2022 г. от 15:00 часа  в стаята на общински съвет - Копривщица се 

проведе редовно 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. Върнато Решение №258/31.03.2022г., със Заповед №ВР-9/18.04.2022г., от 

Областен управител на Софийска област. 

2. Разглеждане 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”. 

3. Разглеждане на докладна записка от Народно читалище „Х.Н.Д.Палавеев - 1869” 

относно Отчетен доклад за дейността на читалището за 2021г., и отчет на 

изразходваните от бюджета средства. 

4. За информация: Справка – отчет на У – „Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за 

първото тримесечие на 2022г. 

5. Разни 

6. Отговори на питания  

7. Питания 

 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, предложи в точка разни да бъде 

включена докладна записка от кмета на община Копривщица относно изменение на 

Решение 256/31.03.2022г., на ОбС Копривщица, като предложи да стане първа точка в 

дневния ред. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, предложи в точка разни да бъде 

разгледано предложение за почетен гражданин на град Копривщица. 

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

дневен ред с направените по него допълнения. 

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

Б.Подгорски, М. Иванов, С.Павлов. 

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Болничен: С.Шипочинов 

Отсъстват: Я.Стоичков, Н.Кривиралчев. 

Приема се 
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По първа точка от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от кмета 

на община Копривщица относно изменение на Решение 256/31.03.2022г.,на 

ОбС Копривщица. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи докладната от кмета на 

община Копривщица. 

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

кмета на община Копривщица. 

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

Иванов, С.Павлов. 

„против” - 0  

„въздържал се” – 1 -  Б.Чилов. 

Приема се  

Прие се Решение №259 

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 

І. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем две обособени части от 

поземлен имот с идентификатор38558.5.466 по КККР на гр.Копривщица , с 

АОС№1457/27.04.2020г. частна общинска собственост чрез публичен търг с 

явно надаване  за изграждане на преместваеми  обекти – павилиони за услуги и 

търговски дейности, съгласно одобрен със Заповед РД№205/07.08.2019г. ПУП, 

за срок от 5 години с начална тръжна цена 4,00лв. за 1 кв.м. 

1. Квадратура на обособените части: 

- обособена част с площ 45 кв.м. 

- обособена част с площ 52 кв.м. 

 

 

По втора точка от дневния ред – Разглеждане на върнато Решение 

№258/31.03.2022г., със Заповед №ВР-9/18.04.2022г., от Областен управител на 

Софийска област. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи Заповед №ВР-

9/18.04.2022г., от Областен управител на Софийска област и предложи Решение 

№258/31.03.2022г., да бъде отменено. 

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

направеното от него предложение. 

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

Б.Подгорски, М. Иванов, С.Павлов. 

„против” - 0  

„въздържал се” – 0  

Приема се  

Прие се Решение №260 

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ВР-9/ 

18.04.2022г., на Областен управител на Софийска област. 
Отменя Решение №258/31.03.2022г. 

 

По трета точка от дневния ред – Разглеждане 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”. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИСГС, представи становището на комисията. 
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Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване становището на 

КЕУРРБФИСГС. 

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

Б.Подгорски, М. Иванов, С.Павлов. 

„против” - 0  

„въздържал се” – 0   

Приема се  

Прие се Решение №261 

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 № BG06RDNP001-7.004-0005-C01 от 

13.10.2020 г., сключен между община Копривщица и Държавен фонд 

„Земеделие“, за изпълнение на проект „Ремонт и модернизация на ДГ 

„Евлампия Векилова, гр. 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., 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 – Николай 

Каварджиклиев. 

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 413 919,09 лв. (четиристотин и тринадесет хиляди 

деветстотин и деветнадесет лева и 09 стотинки) за обезпечаване на 100 % от 

заявения размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0005-C01 от 13.10.2020 

г., сключен между община Копривщица и Държавен фонд „Земеделие“ за 

изпълнение на проект  „Ремонт и модернизация на ДГ „Евлампия Векилова, гр. 

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. 

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 82 783,82 лв. (осемдесет и две хиляди седемстотин 

осемдесет и три лева и 82 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 № BG06RDNP001-7.004-0005-

C01 от 13.10.2020 г., сключен между община Копривщица и Държавен фонд 

„Земеделие“ за изпълнение на проект  „Ремонт и модернизация на ДГ 

„Евлампия Векилова, гр. 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. 

3. Възлага на кмета на община Копривщица да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0005-C01 от 13.10.2020 

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 № BG06RDNP001-7.004-0005-

C01 от 13.10.2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
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По четвърта точка от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от 

Народно читалище „Х.Н.Д.Палавеев - 1869” относно Отчетен доклад за 

дейността на читалището за 2021г., и отчет на изразходваните от бюджета 

средства. 

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 становището на 

КЕУРРБФИСГС. 

„За”- 7 – Л.Цеков, Р.Галинова, М.Тороманова, Д.Ватахов, Б.Чилов, 

Б.Подгорски, М. Иванов. 

„против” - 0  

„въздържал се” – 0   

С.Павлов – Декларира конфликт на интереси 

Приема се  

Прие се Решение №262 

На основание чл. 21, ал. 2, т.23 от ЗМСМА  

1. Приема отчетния доклад за дейността на читалище „Х.Н.Д.Палавеев-1869” 

за 2021г.  

2. Приема отчета за изразходваната субсидия за 2021г. 

 

По пета точка от дневния ред – За информация: Справка – отчет на У – 

„Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за първото тримесечие на 2022г. 

Н.Кривиралчев – се присъедини към заседанието. 

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

председател на КТОРСПРКИ. 

Н.Кривиралчев – председател на КТОРСПРКИ, представи справка – отчет на У – 

„Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за първото тримесечие на 2022г., като допълни, че 

е говорил с тях и искат да възобновят комисията за проверка по хотелите. 

Н.Кривиралчев – съветник, на излизане от Копривщица, има една уникална дупка 

нещо не може ли да я обозначим поне, те че няма да дойдат да си я направят няма ама 

страшна дупка е. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, а къде е ? 

Б.Подгорски – съветник, след стария завод. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да, да те са толкова, че. 

Н.Кривиралчев – съветник, посока излизане от града. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, утре ще изпратя да я запълнят. Пак сме 

пуснали писмо до АПИ, до навсякъде. 

 

По шеста точка от дневния ред – Разни 

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

искам да ви предложа да вдигнем такса туристически данък поради причината, че 

много не се плаща тази такса, много не попълват системата ЕСТИ, но това което го 

предлагам аз може да стане най рано за следващата календарна година да вдигнем 

този туристически данък примерно на 1 лв., като ние можем да го гласуваме до края 

на юни месец за следващата година, не можем да го вдигнем за тази година. Като 

предложението ми е след като го вдигнем предложението ми е и към кмета, повече 
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пари да се отделят за реклама. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, само за реклама, да и моето 

предложение беше само за реклама. 

М.Иванов – съветник, значи имайте предвид, че 5 месеца не работихме. 

С.Павлов – съветник, на двойна стая както са сега в момента в Копривщица 70 – 

100лв., 0,50лв., са нищо. 

Б.Чилов – съветник, а бе тези 8 000лв., знаеш ли колко човека ги плащат ? 110 

обекта има в града за 8 000лв., то е смешно и какво ще вземеш от тези обекти, които 

плащат още 4 000лв., а другите пак ще си седят в къщи и няма да плащат. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, а този контрол как се осъществява по 

тази система ? 

Б.Подгорски – съветник, ЕСТИ е система която всеки е длъжен да си вкарва туристите. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, от тук не може ли да се следи тази 

система ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, може вадят си списък и виждат къде има. 

Б.Подгорски – съветник, с дейността на тази комисия това се проверява дали е 

регистриран или не е регистриран. Да най ниска туристическа такса имаме в България с 

изключение на едно населено място мисля, че имаше с 0,30лв., тур.такса., тук за мен по 

важно е тази комисия да тръгне и да работи ама наистина да работи а не само петък и 

събота и да работи наистина активно и наистина да и се дадат такива правомощия, 

които правомощия до кмета като стигне нарушение то да не е на база коментар. 

Б.Чилов – съветник, основния проблем е че не се събират парите. 

Б.Подгорски – съветник, има и още един проблем за мен още преди няколко години го 

казах, има доста къщи, които работят не легално. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, пускайте сигнали, кажи една сега. 

С.Павлов – съветник, кажи една, да аз съм в тази комисия и отиваме още сега в 

момента, ето сега събираме комисията аз съм член на тази комисия предлагам им да се 

съберем тръгваме и отиваме там. 

Б.Подгорски – съветник, извикайте Лучка Чотова тя няколко пъти прави справка в 

интернет. 

С.Павлов – съветник, как работи тази комисия? Сега ще ви обясня, като член на 

комисията. Решава комисията, че ще има проверка събират се трима човека и полицай 

задължително с нас, отиваме влизаме а ние преди това сме си извадили от ЕСТИ справка 

колко са регистрирани, отиваме на вратата и ги питаме, колко човека имате и 

проверяваме дали е същото, никога до сега не е било същото винаги се е разминавало и 

винаги отговора е ама ние току що щяхме да ги регистрираме или да ние имаме време 

сега ще си ги регистрираме. Винаги се стига до там, че пишем предписание. 

Б.Подгорски – съветник, предписание писано ли е? Нямам предвид предписание на 

протокола. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да, предписание от мен на собствениците 

на обекта въз основа на проверка от комисията. 

Б.Чилов – съветник, не е работата в 0,50лв., въпроса е другите да започнат да си 

плащат, защото не може аз да плащам а другите отсреща да не плащат, като се научат 

хората да си плащат тогава ще има пари а не като вдигнеш цените. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, ако го внесат ще го коментираме и 

всеки по съвест ще гласува. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Б.Дюлгярова – кмет на 

община Копривщица, да разясни направеното от нея предложение за почетен гражданин 

на град Копривщица. 
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Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, имаме предложение да направим Кирил 

Палавеев почетен гражданин на град Копривщица, имаше писмо от Лучио преди, няма 

какво да му казвам аз заслугите всеки знае какво е дал за града. 

М.Тороманова – съветник, крайно време е да седнем Администрацията и ние нали и 

наистина на тези почетни граждани някакъв статут в крайна сметка правим ги почетни 

граждани и нищо. 

 

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

направеното предложение от Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица. 

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

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

„против” - 0  

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се Решение №263 

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

1. Удостоява със звание почетен гражданин д-р Кирил Рашков Палавеев и 

връчва почетен знак на града. 

2. Обявяването да се извърши на първи май 2022г. 

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 

По седма точка от дневния ред – Отговори на питания 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги вчера ви пуснах две  писма от 

Цветомил Тодоров, предоставил съм ги и на кмета с писмо и се надявам да сте се 

запознали с тях, давам думата на кмета. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, Закупуването на електрическото 

камионче, то е закупено по проект, но господина твърди, че се ползва 6 месеца, ползва 

се минимум 8 месеца. Нямаме никакви разноски за гориво, напълно достатъчно ни е за 

събиране на листата и пясъка. Не знам най вероятно в цял свят се събира обикновено 

централните градски части където не е възможно с такива камиончета. Зимата декември, 

януари и февруари няма как, не го използваме.   

М.Златарев – ние в крайна сметка нали точно това е идеята, ние го ползваме само за 

парковете при почистване не за строителни материали. Аз се учудвам като ръководител 

на Цветомил, много пъти е ставало на въпрос за зимата, но той не беше за тази цел взет, 

целта на това камионче е за листата най вече по парковете то е ясно, че не може да се 

ползва за строителни материали защото товаримостта му е половин тон, не знам защо го 

постава като въпрос. 

 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, тук за бил предложил 4-5 контейнера за 

смет на централния склад имаме и в момента контейнери за смет.Има ли писмено при 

вас, че искат контейнери за смет? Искаха на Аквапарка сложихме голям контейнер. 

М.Златарев – да, значи говорили сме го и с вас и с него искахме, но тогава ако си 

спомняте като проучихме, тук става на въпрос не за тези контейнери а за тези са 

строителни материали, но много скъпо излизаше. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, 30 000лв., на контейнер ни поискаха да 

сещам се аз реших, че за тези малките. 

М.Златарев – наистина щеше да е ефективно, но много пари в крайна сметка и тук 

опираме до финанси. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, стойността на камиончето не я знам 

каква е тя е по проект може всеки да я провери.  

Закупуването на вкопаните контейнери за смет, знаете тогава те не са от миналата те са 

от по миналата година, едните ги монтирахме другите не успяхме то е въпрос на време, 

закупени са всички им знаят цената. Аз съм кмет нося отговорността, разбира се не на 

всички може да им хареса, за него са безполезни за мен са полезни, имаме 

разрешително за поставяне това е от началото на 2021г. 
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Тук има въпрос и за камиона с кран, той е закупен вече камиона е на стойност, която 

беше гласувана до 28 000лв., той е на стойност 27 000лв., с кран и с тристранен 

самосвал. 

М.Златарев – спазени са да и той много добре знае защото това камионче е по негов 

рапорт. Включително тук се визира да ви кажа за какво става на въпрос нали за да не 

останете двусмислено, че се крие нещо той визира едва ли не и пикапа, който се взе, те 

са с различни технически характеристики и различни параметри, консултирал съм се с 

юристката и тя ми каза, че мога и към момента аз твърдя, че няма нарушение, сега 

разбира се вие може да искате някаква допълнителна проверка, но моето становище е 

че няма никакво нарушение. Даже се учудих, даже и сутринта с него го изкоментирах 

той нямал това предвид, викам ми нямаш ама това си писал, идва сутринта за трудовата 

книжка, Цветомил визирам. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, закупуването на трактора, значи пак 

според мен е целесъобразно, всеки си има мнение. Пак предложих ви, може да се 

провери само снегопочистването за предходни години колко струва и колко наем е 

плащано, даже и да не работи защото за да не си свалят греблата, подобрили сме го. 

Още за следващата година трактора е вече с много по добро гребло без да се влагат 

допълнителни средства, по широко с по 40 см., от двете страни. Снегопочистването общо 

за цялата година то е 7 или 8 пъти имаше дълбок сняг, пак може да се провери само за 

гориво е около 700лв. 

Н.Кривиралчев – съветник, а примерно при по тежка зима ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, имаме варианти ние сме подписали 

договори с Койчо и с още една при тежки метеорологични условия имаме вариант 

веднага да се действа, да помагат задължително, имаме договор като опция. За 

тороразпръсквачката това е дадено магнезиев хлорид, но тази година не се наложи да я 

използваме та да хвърляме магнезиевия хлорид – люспите, това беше хвърляно с 

камиончето и на места пясък, където не може да се качи сметосъбиращата техника. 

Б.Подгорски – съветник, а тази тороразпръсквачка може ли да разпръсква. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, може ама то не е тороразпръсквачка тя 

си е за люспи. Метлата я използвахме няколко пъти, това са за по 1 000лв., смисъл тази 

метлата единственото което е, с нея сме мели около Аквапарка естествено, че прахта не 

може да събира, събира само пясък и едрото и тук пък пише, че праха които се събира е 

сух и при товарене се гълта от работниците и хвърчи навсякъде, смисъл то има 

варианти, който им е ръководител да се напръска с нещо, да се овлажни и пак да се 

товари, това вече е въпрос на ръководителите как ще реагират.  

Виждам, че тук предлага малка водоноска за улиците, ами за улиците миналата година 

измихме с водоноската което беше най големия провал и след един ден безвъзмездно ни 

беше предоставена от „Елаците”, след един ден заваля дъжд и всичко потъна в пясък 

двойно повече от това което беше. 

Вишката, има претенции за вишката аз съм доволна и  от нея, чувала съм добри мнения, 

всеки си има мнение, но специално за вишката смятам, че върши достатъчно работа, 

отрязахме над 40 дървета, сега в момента пак предстой почистване чакаме енергото по 

електрозахранването и 5 брези на братската могила, които хвана дъжда и снега не 

успяха да се отрежат, те са маркирани, има и частни лица, които искат. За мен вишката 

е много рентабилна и върши работа както на общината така и на гражданите да може да 

се отстранят опасните дървета.  

Това е техниката която съм закупила, колко е полезна, колко е безполезна всеки си има 

мнение. 

Н.Кривиралчев – съветник, отбелязал е че няма катафалка. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да това е надолу сега продължавам. 

М.Тороманова – съветник, това за катафалката нали обещахте? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да, значи ще сменяме БМВ-то и другото с 

голяма мерцедес катафалка, въпроса е че сега всичко измести за Украйна, търси се 

вариант. 

М.Тороманова – съветник, нали говорихме за червено платно поне. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, и то да се слага на електромобила, че е 

по безшумен, да това съм го забравила, аз го предложих за червено или черно. 



 8 

Фирмите за наемите на зелените площи става на въпрос, тук фирмата която освен наще 

работници работят, добре нека М.Златарев да отговори. 

М.Златарев – значи от опита ви го казвам тук вече осма година, действително наще 

работници като работят, вие сте го забелязали по предишната година да тръгнем да 

кажем от мандрата докато окосим от там и стигнем до долу тя се възобнови, да ви кажа 

се губи ефекта. За фирмата като финанси категоричен съм не сме на загуба и съм много 

доволен, предполагам и вие, като виждам как се подържат площите на време. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, значи косенето на фирмата е колкото 

назначаването на един работник а освен работника трябва и бензин, техника и всичко 

се чупи, а това го изпълнява фирмата, не надхвърля работната заплата на един 

работник целогодишно, а той си работи с професионална техника, може да се проверят и 

договорите. Смятам, че всички виждат резултата не знам защо така се реагира. 

М.Златарев – за калдъръмите да ви кажа за какво става на въпрос, коментарите са че 

с наще работници няма да можем да се справим което е така. Преди няколко години 

бяхме минали на заработка, сега каквото и да си говорим всичките сте на ясно, че 

когато е на заработка качеството и обема е един, а когато си на заплата е друг. Това го 

казвам, че те тогава заработваха по 1 800 – 1 900лв., при моята заплата тогава беше 

1 350лв., да се ориентирате за какво става на въпрос, нещата като обем вървяха много 

добре, за миналия събор визирам, после минахме на варианта на заплата и когато е на 

заплата не са добре нещата. Идеята ни сега тук защото вие може би не го разбирате 

това, но тука човека е от кухнята и искахме пак да наемем хора за да смогнем за събора 

с обема съответно и качеството и даже с кмета сме го съгласували това. Нашите хора 

когато правят калдъръми защото разполагам е един човек да ви кажа и евентуално той 

да бъде заработка и се получи една колизия и за това е писано защото може би не стана 

ясно защо се визират калдъръмите. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, а ние все още и никой не сме взели, 

търсихме стари работници, но те отказват и за това най-вероятно ще търсим поне още 

един майстор ни трябва за да се смогне. 

М.Златарев – само да завърша, че за източване на средствата тук се визира, което 

касае тях съвсем нормално, пак ви казвам и дори да го направим ние пък тръгнахме 

точно от обратното в бюджета дали разполагаме с тези средства дали можем да си 

позволим да ги дадем да ви кажа, защото ако не можем ние няма как да стане знаете 

има си процедури, но това тук е един коментар, който и на улицата можеше да го 

направим нищо не е направено тук категорично ви го казвам. 

Д.Ватахов – съветник, ама ние сме го гласували и сме предвидили със собствени 

средства да правите калдъръмите по принцип е така. 

М.Златарев – да, да така е 

Д.Ватахов – съветник, и да са Копривщени работници, ние сме го предложили даже 

всички си спомняте, може би това визира човека. 

М.Златарев – съветник, така е няма спор, ние пак Копривщени да наемем, но то няма. 

В нито един момент не е ставало на въпрос за фирма да наемаме, не за външна говорим 

за Копривщени, да ги наемаме на граждански договор пак казвам изхождайки от това 

както ми е гласуван бюджета, защото там някой също ще ме пита дали ще сте вие, дали 

някой друг, това е без значение и аз казвам Копривщени. Друг е въпроса, че не можем 

да намерим търсим, но това се визира дали не е фирма, не фирма. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ето точно така като написа въпросния 

господин, аз виждам това е едно от най слабите ни звена строителството, ние 

изоставаме във всички посоки. Въпроса е там спазват ли се пропорции и еди какво си, 

не знам дали се спазват, след като е възложено на тях, има си ръководител може да 

отидете и да видите „Доганска” улица тя е цялата изровена, миналата година е 

фугирана, няма как да седи кмета и да пази работниците да гледа дали мокрят или не 

мокрят, всичко е изровено сега ще изринем напукано и изровено абсолютно всичко. Не 

знам пропорцията ли е? Качеството ли е? Контрола ли е? За това като направих 

забележка ето я реакцията тук с обвиненията срещу мен. За това и друго съм 

предложила сега след тези, както се сертифицира общинското предприятие за горите 

така се сертифицира и в камерата на строителите, да си имаме контрол, да си имаме 

инженер, да си има всичко, да се следи и да може да се извършва повече дейности от 
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тези нали, които са ни позволени да прави общината, защото и един покрив да 

претърсваме пак трябва НИНКН, а като сертифицирани нали да си имаме това, въпреки, 

че ще ни е трудно с кадрите, но сега предстой процедура да се сертифицираме за да 

няма такива безконтролни а после претенции за кмета. 

М.Златарев – така, тъй като тук се визира някой дейности, че нямаме право. Искам да 

знаете категорично тъй като този проблем възникна при покрива на Кесяков пансион и 

тогава тръгнахме да проучваме предприятието какво може да прави, да ви кажа, че ние 

нямаме право да правим основен ремонт и на път, но не е ли основен ремонт, текущ 

ремонт можем да правим независимо, че не сме вписани в камерата на строителите в 

България. Самото изпълнение да знаете, че не текущ ремонт имаме право да го 

изпълняваме за хубаво, за лошо, качествено, некачествено предприятието може да го 

изпълнява. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ами от тези всичките където са изброени 

тука за това законно ли е, онова законно ли е, аз мога да гарантирам, че всичко е 

качествено до тук, тука е и за вертикалната планировка на двора на старото училище, 

не знам кой беше на фестивала, имаше жалби за наводненията и след проверка беше 

предложено да се насипе, то беше насипано донякъде в този вариант. Съгласно чл.151, 

ал.1, т.5 от ЗУТ, не се изискват строителни кнежа за подобен вид насип. Имаше за пан 

трака, във всеки парк или градина според ЗУТ са разрешени всякакви увеселителни 

атракциони съоръжения използвани за съоръжение, за почивка, за отдих и развлечение, 

а не то това е долу за парка където пита защо е сложено за фитнеса, няма възрастово 

разделение по ползването им и те са достатъчно разделени, това е по проекта „Красива 

България”. За тенис масата имаше, тя е оградена, няма опасност топчето да пада в 

реката. 

М.Иванов – съветник, каква е причината за това писмо. 

М.Златарев – тя я каза кмета, причината е че трябваше да се засили контрола за 

някой неща и се започна. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, и идва събор с много работа. Закона на 

моста, значи моста е направен долу без всякакви разрешителни тогава, сега са му 

направени основните възстановителни фундаменти са възстановени само в това. Има си 

проект има си разрешително с всички протоколи, даже разрешително за възстановяване 

на същия мост, който е бил като е избран с процедура строителен надзор, авторски 

надзор просто да имаме време да смогнем да ги направим тези неща, всеки може да 

прегледа документите от 22.10.2020г., са с НИНКН и с всичките неща са и се спазват 

абсолютно всички процедури за моста. 

М.Тороманова – съветник, а тук за старото училище не трябва да има такъв план ли е 

разрешително ли е ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ами план не, то беше насипано и беше 

по малко, сега просто го разширихме за да не се наводнява, също така видяхме, че в 

Копривщица може да се случват големи мероприятия, даже знаете, че сега ще 

кандидатстваме и за покриване по фонд „Култура”. 

М.Тороманова – съветник, сега като е вдигнато отзад не можеш да гледаш сцената, 

само там като се качиш на стълбичките и то не се ли намалява, по малко хора да гледат? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ами те са вече за 1 200 човека могат да 

се събират. 

М.Тороманова – съветник, там отгоре ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да, отстрани отвсякъде. 

Пан трака също това са едно детско съоръжение там и за възрастни го ползват, което е с 

насип 50см. 

М.Тороманова – съветник, а то там не трябва ли да е със смяна на предназначението 

както тука и в старото училище, защото е зелена площ пак ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ми не във всички зелени площи за смяна 

на предназначението пак ще попитам, но няма, съгласно чл.151, ал.1, т.5 от ЗУТ, не се 

изискват строителни кнежа за подобен род дейност. Това е само насипни дейности, няма 

промяна в нищо. 

М.Тороманова – съветник, принципно не е в наша компетентност от чисто 

любопитство, иначе си има органи, които си проверяват тези неща. 
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Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, а тук има и за общината е това е където 

СМР-тата в общината, така е проекта 2016 г., има изолация, няма шпакловане, това 

беше още в началото когато се подписва и Родригес обясни много добре знаехме, че 

общината трябва със собствени средства да ги възстанови, ние не хващахме фирма а 

използвахме момента когато зимата тези двама работници не правят калдъръм и нещо 

кърпят довар, че виждате,че довара е паднал на подпорните и на 20-ти април и тука 

където копахме и трябва сега като намалее водата да се зазидат 7-10 камъка, за това 

сме ги направили от общинското предприятие на някакви минимални средства с което е 

купена боята и шпакловката и всичко е направено от двамата майстори плюс Митко 

Димов, когато не е имало той да рине е шпакловал в ритуалната зала, всичко е готово. А 

тука нали СМР-тата защо не е предвидено питат за тези неща, няма ги в проекта 

общината трябваше да си ги възстанови не сме търсили фирма възстановихме ги сами.  

А за детската градина единствено има, смисъл там пък е като свалят радиаторите в 

проекта, който е от 2015г., също не са предвидени зад радиаторите преди да се сложат 

новите шпакловка и за това ги изпратихме вече е приключено, шпакловахме само зад 

самите радиатори иначе те другото всичко си измазват. Ако нещо друго искате по тези 

проекти може и към ТСУ да се обърнете.  

 

По осма точка от дневния ред – Питания  

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 16:15 часа. 

 

 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


