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ПРОТОКОЛ 

№46 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      30.06.2022 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          15:15 h –16:10 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

Днес 30.06.2022 г. от 15:15 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. Писмо-разпореждане на Окръжна прокуратура – София за отмяна на чл.5, ал.1, 

т.6 и т.7 и чл.12, ал.1, т.2 и т.6 от Наредба №1 за обществения ред и опазване на 

общинската собственост на територията на община Копривщица. 

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

Копривщица относно предложение за включване на ДГ „Евлампия Векилова”, 

гр.Копривщица в списъка на защитените детски градини. 

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

Копривщица относно предложение за включване на СУ „Л.Каравелов”, гр.Копривщица в 

списъка на защитените училища. 

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

кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни 

дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и определяне на представител на 

община Копривщица в Сдружение „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон”. 

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

актуализация на План за интегрирано развитие на община Копривщица за периода 2021 

– 2027г. 

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

учредяване на възмездно право на строеж за 25 години за изграждане на автономен 

енергиен комплекс върху общински имоти - публична общинска собственост. 

7. Разни 

8. Отговори на питания  

9. Питания 

 

Б.Подгорски – съветник, аз имам предложение т.7 да стане т.9 и в нея да разгледаме 

въпроса с подписката във връзка с закриването на участъка. 

М.Паралеева – молим да отпадне т.6 от дневния ред докато прецизираме 

обстоятелствата относно това по какъв начин следва този терен да бъде отдаден, докато 

законово прецизираме обстоятелствата и фактите, към момента има различия поради 

което молим да не се взима предвид т.6 и да не се гледа по начина, по който е внесена  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, предлагам на местото на т.6 да бъде 

добавен допълнителния материал от кмета на община Копривщица за отмяна на Решения 

№256/31.03.2022г., и №259/28.04.2022г. 
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Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване така изчетения 

дневен ред с направените предложения по него. 

 

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

Б.Подгорски, Я.Стоичков, С.Шипочинов. 

„против” - 0 

„въздържал се” – 1 - М. Иванов. 

Отсъства – С.Павлов. 

Болничен – Н.Кривиралчев 

Приема се 

 

По първа точка от дневния ред - Разглеждане на писмо-разпореждане на 

Окръжна прокуратура – София за отмяна на чл.5, ал.1, т.6 и т.7 и чл.12, ал.1, т.2 

и т.6 от Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинската собственост 

на територията на община Копривщица. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги мисля, че всички сте запознати 

с писмо-разпореждане на Окръжна прокуратура – София за отмяна на някой членове от 

Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията 

на община Копривщица. 

Б.Подгорски – съветник, най кратичко казано не ни е актуализирана Наредбата, 

противоречи на няколко Закона. Въпроса ми е имаме няколко висящи Наредби и с г-н 

Карагьозов няколко пъти си говорихме на кой е работата и неговото мнение е че 

работата е на общински съвет и смисъл и с тази ли Наредба ще останем така висяща, 

защото ние лесно ще ги отменим защото нямаме друг вариант. Какво може да направим 

тази Наредба да не остава висяща като другите четири отменени от преди няколко 

години по същата причина не актуализирани.   

   

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

разпореждане на Окръжна прокуратура – София. 

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

Б.Подгорски, Я.Стоичков, С.Шипочинов, М. Иванов.  

„против” - 0  

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се Решение №271 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с писмо-разпореждане 

№1412/2022г., от 01.06.2022г., от Окръжна прокуратура – София. 

Отменя чл.5, ал.1, т.6 и т.7 и чл.12, ал.1, т.2 и т.6 от Наредба №1 за 

обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на 

община Копривщица. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно предложение за 

включване на ДГ „Евлампия Векилова”, гр.Копривщица в списъка на 

защитените детски градини. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи докладната на комисията. 

 

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

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

Б.Подгорски, Я.Стоичков, С.Шипочинов, М. Иванов.  

 „против” - 0  

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се Решение №272 

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

Възлага на кмета на община Копривщица в срок до 30 юли 2022г., да внесе в 

Министерството на образованието и науката, мотивирано предложение ДГ 

„Евлампия Векилова”, гр.Копривщица да бъде включена в Списъка на 

защитените детски градини. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно предложение за 

включване на СУ „Л.Каравелов”, гр.Копривщица в списъка на защитените 

училища. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи докладната на комисията. 

 

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

КЕУРРБФИИСГС. 

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

Б.Подгорски, Я.Стоичков, С.Шипочинов, М. Иванов.  

 „против” - 0  

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се Решение №273 

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

Възлага на кмета на община Копривщица в срок до 30 юли 2022г., да внесе в 

Министерството на образованието и науката, мотивирано предложение СУ 

„Любен Каравелов”, гр.Копривщица да бъде включено в Списъка на защитените 

училища. 

 

По четвърта точка от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от 

кмета на община Копривщица относно  кандидатстване и реализиране на 

проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие”от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г., и определяне на представител на община 

Копривщица в Сдружение „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон”. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи докладната на комисията. 

Б.Подгорски – съветник, какви са очакванията от кандидатстването по този проект, по 

тази подмярка, ефект за общината ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, стратегията е да участват не само  една 

община и шансовете за одобряване на проекта са по големи. 

М.Паралеева – по принцип би трябвало да се изготви стратегия, която да бъде 

финансирана а в нея се залагат приоритетни проекти със съответно начини на 
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финансиране за тях и когато в стратегията се залегне на точно тези проекти, тогава 

можем да търсим финансиране за тях от отделните програми. 

Б.Подгорски – съветник, всяка община си има собствена стратегия или ? 

М.Паралеева – Стратегията е на МИГ-а. 

М.Тороманова – съветник, стратегията се вкарва за финансиране, одобрява се дават 

се някакви пари на куп, после върховния орган разпределя по коя мярка колко от тези 

пари спрямо стратегията ще се дават и се пускат на проектен принцип да се 

кандидатства, може да кандидатства община, физическо, юридическо лице, но 

кандидатстваш през МИГ-а към фонда и по лесно става комуникацията. 

 

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

КЕУРРБФИИСГС. 

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

Я.Стоичков, С.Шипочинов, М. Иванов.  

 „против” – 1 -  Д.Ватахов. 

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се Решение №274 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и във връзка с условия за 

кандидатстване за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-

19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. 

1. Дава съгласие за кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 

19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите 

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

2014 – 2020 г. 

2. Определя за представител на община Копривщица в колективния върховен 

орган на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон“ – 

Бойка Рашкова Дюлгярова – Кмет на община Копривщица. 

 

По пета точка от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от кмета на 

община Копривщица относно актуализация на План за интегрирано развитие на 

община Копривщица за периода 2021 – 2027г. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи докладната на комисията. 

Б.Подгорски – съветник, не трябва ли този План малко да го прецизираме, ако 

наистина е План за развитие за населеното място да го прецизираме малко конкретно за 

нашите условия. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ама ние отдавна го правихме този План 

сега е само допълнение. Дайте предложение какво искате да актуализирате и веднага 

ще го вземем. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, тези Планове не са ли отворени? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, отворени са може да допълваме защо 

трябва да махаме, но ако имате нещо за махане предлагайте няма проблем. 

М.Паралеева – към момента актуализациите както е написано в докладната са 

направени във връзка с предходната докладна за възможност за финансиране през МИГ-

а, тъй като това беше изпуснато също така допълнението е и с актуалните статистически 

данни.  

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

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

Б.Подгорски, Я.Стоичков, С.Шипочинов, М. Иванов.  

 „против” - 0  

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се Решение №275 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет-Копривщица приема актуализация на План за интегрирано 

развитие на община Копривщица. 

 

 

По шеста точка от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от кмета 

на община Копривщица относно отмяна на Решения №256/31.03.2022г., и 

№259/28.04.2022г. 

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

община Копривщица. 

 

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

кмета на община Копривщица. 

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

Б.Подгорски, Я.Стоичков, С.Шипочинов, М. Иванов.  

 „против” - 0  

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се Решение №276 

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 НРПУРОИ 

I. Отменя Решения №256/31.03.2022г.,и №259/28.04.2022г. на ОбС 

Копривщица      

 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, 

както следва: 

1. За срок от 5 години определя начална тръжна месечна наемна цена без 

ДДС за обект  с площ 45кв.м., в размер на 180,00 лв. /Сто и осемдесет лв. и 00 

ст./  въз основа на направена пазарна оценка от независим лицензиран 

оценител „Прасков –Консулт“ООД. 

2. За срок от 5 години определя начална тръжна месечна наемна цена без 

ДДС за обект  с площ 52кв.м., в размер на 208,00 лв. /Двеста и осем лв. и 00 

ст./  въз основа на направена пазарна оценка от независим лицензиран 

оценител „Прасков –Консулт“ООД. 

3.Приема Експертна оценка от лицензиран оценител – „Прасков –Консулт“ 

ООД. 

 

По седма точка от дневния ред – питания 

Д.Ватахов – съветник, какво стана с Протокола от ОП „Копривщица” от проверките, 

щяха да го донесат и да ни го пуснат, ама … ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, изчакваме пусната им е Заповед в срок 3 

дни след излизане на крайните Протоколи да докладват още не са им дадени. 

Д.Ватахов – съветник, защото ИАГ е дал вече на Прокурора пък ние нищо не знаем. 
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Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, имат Заповед трябва да си дадат в срок, 

като им дойдат Протоколите всичко ще се докладва. 

Д.Ватахов – съветник, значи ИАГ е изпреварила Заповедта. 

Б.Чилов – съветник, може ли да ни предоставите договора за „Автомивката” на 

паркинга?  

М.Тороманова – съветник, до къде се стигна с подготовката за събора и за тези 

комисии където сме включени дефакто те не действат ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, еми не знам подготовката за мен си 

върви нормално всичко е точно, не знам вие в кои комисии сте, но по настаняването 

трескаво търсим места. 

Б.Подгорски – съветник, има ли яснота колко ще са участниците ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да, около пет хиляди човека 

Б.Чилов – съветник, има ли вариант да се отделят 1 000 – 2 000лв., за реклама в това 

радио, че то никой не знае за този събор? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, може и аз предлагам БГ радио защото то 

Националното радио ни е официален партньор и те трябва да си действат. 

Б.Чилов – съветник, те са група 8-9 радиа може да го проверите колко биха искали за 

един месец за рекламиране. 

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

М.Тороманова – съветник, с колко се финансира събора ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, само за културната част 152 000лв. 

М.Тороманова – съветник, това са отпуснати до момента ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да от Министерството. 

М.Паралеева – и сега водим преговори с „Америка за България” 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, е „Елаците” отпуснаха 30 000лв. 

М.Тороманова – съветник, а до кога се очаква да се започне ремонта на пътя по Бяла 

река? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, до 20 юли всичко ще е приключило 

навсякъде, това са „Елаците”, сериозна фирма. 

 

По осма точка от дневния ред – отговори на питания  

Има получен писмен отговор. 

 

По девета точка от дневния ред – разни  

Б.Подгорски – съветник, във връзка с това което го говорихме на предната сесия, 

имаме 373 подписа събрани, за мен са малко тези подписи не за друго а защото 10 дни 

горе долу стояха на ключови места, но не се разпространи достатъчно. Единия ми 

вариант е с тези подписи да съберем още да станат 400 и използваме тази подписка, 

подготвяме протестно писмо с всичките му обяснения които ще трябва да се включат 

доста хора и с факти и ситуации и т.н., имам няколко идеи. Другия вариант е ако имате 

волята да направим за една седмица малко разясняване смисъл информиране на хората. 

Има тази идея да се опитаме да си върнем участъка, ако сте съгласни, не да убеждаваме 

някой, че трябва да се подпише или че трябва да се направи просто да го информираме, 

за още една седмица за което ефект със сигурност ще има поне 200 подписа, което вече 

600 подписа, ако смятаме цифром и словом са друга представителна извадка на 1 200 

постоянно живеещи. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 16:10 часа. 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


