
 1 

 

ПРОТОКОЛ 

№48 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      12.08.2022 г. 

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

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

Днес 12.08.2022 г. от 17:00 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  

представител на ОП – Копривщица Гл. Счетоводител – Венета Новакова.  

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 определяне на цени на дървесина от корен добита от общинска 

горска територия от меки широколистни. 

2. Разни. 

3. Отговори и питания. 

4. Питания. 

Б.Подгорски – съветник, в точка разни  предложи да бъде разгледана подписката за 

закриването на полицейския участък. 

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

дневен ред с направените предложения по него. 

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

Я.Стоичков, Н. Кривиралчев, С. Шипочинов, М. Иванов,  

„против” - 0  

„въздържал се” –0. 

Отсъства –Б. Чилов С. Павлов. 

Закъснява:  

Приема се 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно определяне на цени 

на дървесина от корен добита от общинска горска територия от меки 

широколистни. 

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

КЕУРРБфИИСГС. 

    М. Тороманова – председател на КЕУРРБфИИСГС, представи становището на 

комисията.  

Н.Кривиралчев – се присъедини към заседанието. 

    Б.Подгорски – съветник, както са уточнени нешироколистните не трябва ли да са 

описани и видовете меки широколистни, както вървят дъб, бук, бор, бял бор? 

   В. Новакова - Гл. счетоводител на ОП Копривщица, цените на дъба са различни 

твърдите широколистни, затова там  са с  една цена. Тук става въпрос за всичките меки 

широколистни това е предложението да бъде обща цена да няма по дървесен вид. 

Инж.Тони Малинов е направил проучване в съседните стопанства на цените и 
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асортимента. В нашия район  на този етап предлагаме трепетликата и от там идва 

искането за тези цени. Конкретно сега касаеше трепетликата на този етап не предлагаме 

други широколистни. Ние нямаме тополови насаждения , за да имаме разграничения в 

цените, и затова това е общо дори да излезе някъде като единично ползване друг вид 

меки широколистни различно от трепетликата те затова предлагат на всички да бъде  

тази цена. 

   Б. Подгорски – съветник , цените не ги коментирам, съгласен съм да се добави това, 

обаче видовете , които ги има да  са потенциални да влезнат в тази точка.  

   В. Новакова – Гл. счетоводител  на ОП Копривщица , не виждам да има проблем при 

условие , че говорим за  всички меки широколистни да бъдат изредени определени 

видове и ако някъде нещо е пропуснато или се появи единично ползване да се окаже, че 

отново нямаме цена за него и това е по добрия вариант за приемане  на решение.  

   Д. Ватахов – съветник , въпроса, е че в позволителното за сеч какво ще пише, всички 

видове меки широколистни?  

   В. Новакова – Гл. счетоводител на ОП Копривщица, позволителното за сеч се издава 

по дървесно …….            Няма значение дали ще е топола или трепетлика, когато сме 

приели цена на всички меки широколистни, вие в позволителното ще си го имате като 

дървесен вид, а като цена то касае всички меки широколистни. Позволителното за сеч 

там няма цени  там има само дървесни видове. 

  Д. Ватахов – съветник , какво ще пише в позволителното примерно върба, а не 

трепетлика?  

   В. Новакова – Гл. счетоводител на ОП Копривщица, не пише си дървесния вид , а не 

върба.  

                 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване проекта за 

решение на комисията. 

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

Я.Стоичков, С. Шипочинов, Н. Кривиралчев, М. Иванов.  

„против” - 0  

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №284 

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

- В таблица 2 от Решение №216/28.10.2021 год., да бъдат допълнени цени 

на дървесина от корен, добита от ОГТ собственост на община Копривщица – 

местно население, както следва: 

ЦЕНИ НА ДЪРВЕСИНА ОТ КОРЕН ДОБИТА ОТ ОГТ СОБСТВЕНОСТ НА 

ОБЩ. КОПРИВЩИЦА - МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ 

 СОРТИМЕНТ  Мярка 

Единична цена без 

ДДС – меки 

широколистни 

Трупи за бичене Ia -  >50см. пл.м3 80,00 

Трупи за бичене I от 30 до 49см. пл.м3 75,00 

Трупи за бичене II от 18 до 29см. пл.м3 70,00 

Трупи за бичене III от 15 до 17см. пл.м3 50,00 

Трупи за бичене IV от 11 до 14 см. пл.м3 37,00 

Трупи за бичене V  от 8 до 10 см.  37,00 

VI клас пл.м3 34,00 

Технологична от ССД пл.м3 30,00 
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Технологична от ДСД пл.м3 30,00 

Технологична от дърва пл.м3 28,00 

ОЗМ пл.м3 45,00 

Дърва за огрев пр.м3 25,00 

 
- В таблицата от Решение № 221/25.11.2021 год., да бъдат допълнени цени 

на дървесина от корен от ОГТ за юридически лица, както следва: 

ДЪРВЕСИНА, ДОБИВАНА ОТ КОРЕН ОТ ОГТ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 СОРТИМЕНТ  Мярка 

Единична цена без 

ДДС – меки 

широколистни 

Трупи за бичене Ia -  >50см. пл.м3 80,00 

Трупи за бичене I от 30 до 49см. пл.м3 75,00 

Трупи за бичене II от 18 до 29см. пл.м3 70,00 

Трупи за бичене III от 15 до 17см. пл.м3 50,00 

Трупи за бичене IV от 11 до 14 см. пл.м3 37,00 

Трупи за бичене V  от 8 до 10 см.  37,00 

VI клас пл.м3 34,00 

Технологична от ССД пл.м3 30,00 

Технологична от ДСД пл.м3 30,00 

Технологична от дърва пл.м3 28,00 

ОЗМ пл.м3 45,00 

Дърва за огрев пр.м3 25,00 

 

 

По втора  точка от дневния ред – Разни  

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

Б.Подгорски – съветник, имам предложение да обсъдим подписката за полицейския 

участък. Има доста събрани подписи. Има подписка около 400 гласа. При някои от 

колегите останаха листа за допълване, не знам кой какво е събрал. Имаме служебно 

правителство и промяна на властта, която закри участъка. Имаме доводи да си 

потърсим отново откриването на полицейския участък. С едно мотивирано писмо или 

по някакъв начин да го съберем фактите от това нещо. 

Л. Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подписката при тебе ли е ? 

Б. Подгорски – съветник, подписката е в общинския съвет. Тя е събрана и да 

оформим недопълнените листа и има листа с по един два липсващи подписа. Моята 

идея да направим едно общо писмо общински съвет , община, културните институции 

да съберем лицето на града. Да пуснем искане за подновяване на участъка.  

Д. Ватахов – съветник, да пуснем искането за джипа, защото видяхте как стана с 

кражбата на дървесина, когато присъствахме. Ако си имахме високо проходим джип 

това момче щяха да са го хванали там и камиона нямаше да вози два три дни от 

района така неправомерно. Полицаите стигнаха до края на асфалт и не можаха да 

стигнат до сигнала.        

    Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, тази седмица да се обадим и на 

директора на музеите. 

    Б. Дюлгярова – кмет на община Копривщица, пратихме с Кунка Неделева и от мое 
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име, дайте и от ваше име. Ние написахме , изпратихме  даже ни отговориха вече. 

   Л.Цеков –председател на ОбС – Копривщица, те и на общинския съвет отговориха. 

   Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, като има желание да приложим 

подписките. 

    Б.Подгорски – съветник, отговора, който го имаме и на депутатското запитване е 

абсолютно нормален. Така сме решили, защото трябва да има преструктуриране на 

системата. Въпроса е, че ни слагат с други по малки населени места дали по големи от 

нас ние сме при всички приложения различни.   

    Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, в понеделник сядаме и пишем  

мотивирано писмо до министерството на вътрешните работи  

    Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, пишем писмото и прилагаме подписката 

ще се аргументираме пък каквото стане.  

    М. Тороманова –съветник копие до областния да пуснем. 

    Б. Подгорски – съветник, мен ако питате до всички  институции да пуснем, не само до 

областния. До президент, до парламент, да го има там. Аз не очаквам някакво решение. 

Идеята е да седи отворен въпроса.  

    Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, всеки ще си търси подкрепа от 

кандидат депутатите. Те вече не са депутати. 

    

    По трета точка от дневния ред – отговори на питания 

 

Има получени писмени отговори.  

 

 

По четвърта  точка от дневния ред – питания 

   

   Б.Подгорски – съветник, какво правим с това, което говорихме с отменените 

Наредби? Има нужда от актуализация на някой от Наредбите, защото доста Закони се 

промениха в последните шест месеца. 

  Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,  ако е нужно ще пусна Заповед за 

съставяне на комисия с екип от администрацията, юрист и представители от общински 

съвет. 

Б.Подгорски – съветник, не може ли да го задвижим това нещо? 

Б. Дюлгярова – кмет на община Копривщица, може, ще пусна Заповед и ще го 

движим. Има много в отпуск,защото по време на събора никой не съм пускала. От 

понеделник ще се действа. 

Б.Подгорски – съветник, да направим една комисия, по подобие с  правилника на 

дейността  на предприятието с двама или трима членове от общински съвет, двама от  

администрация да се подготвят тия Наредби. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица- Наредбите ги има само трябва да се 

актуализират и допълнят някои неща, за да не са противозаконни. Да ги сложим в сайта 

на общината. Предварително да се изговори с юристи и със специалисти, за да може 

после да не увисваме. 

Л.Цеков - председател на ОбС – Копривщица, ние на юриста ще го изпратим като 

становище. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, секретаря основно отговаря за тези 

Наредби. 

Б.Подгорски – съветник, отговора преди няколко месеца беше, че ние от общинския 

съвет трябва да си ги подготвим и да си ги внесем и приемем, което беше несериозно.          

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, кмета като пусне Заповед не би 

трябвало да има проблеми.  

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ще започнем с Наредбите касаещи ТСУ 

какво може да се действа, за да може  на следващата сесия да има някакви проекти.  
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Б.Подгорски – съветник, имам и още един въпрос за тази комисия за Правилника за 

дейността на общинското предприятие определихте ли някакво решение? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, пусната е Заповед още в същия ден. Има 

я Заповедта и е изпратена до предприятието.  

Л. Цеков – председател на ОбС – Копривщица, да определят представители ли?  

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да. 

Б.Подгорски – съветник, в смисъл? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, аз съм определила двама от общината и 

ще бъде пусната Заповедта, 

Д.Ватахов – съветник, искам да попитам за гробищния парк вода нещо там , че хората 

доста пъти ме питат.  

Б.Дюлгярова – кмет на община – Копривщица, за кой гробищен парк? 

Д.Ватахов – съветник, за горния. 

Б.Дюлгярова – кмет на община – Копривщица, има вода ще се пусне, явно нещо е 

запушено.  

Д.Ватахов – съветник, да само ако може да се обърне внимание. 

Б.Дюлгярова – кмет на община – Копривщица, Всичко беше мобилизирано по събора. 

Миналата година работеше има идеи там да се направи да вкарат канала да си върви 

надолу. 

С.Шипочинов – съветник, как стоят нещата с извозването на дървата? 

Б.Дюлгярова – кмет на община – Копривщица, извозва се всеки ден. След като няма 

проверки вече всеки ден по 100 кубика дърва за огрев се извозват. 

С. Шипочинов – съветник, няма да има проблем със снабдяването? 

Б.Дюлгярова – кмет на община – Копривщица, няма да има, вече имат по три камиона 

и искат четвърти, карат по график. Малко забавиха проверките ама те са в кръга на 

нещата, сега продължаваме, но по добре да отговорят от предприятието. 

В.Новакова – Гл. счетоводител на ОП – Копривщица, аз мисля, че имаме друг 

проблем, който ще възникне сега. Хората започнаха да се презапасяват, хора които 

определено знаем, че са на пелети и минаха изведнъж на дърва. Това решение , което 

се дава възможност за 20 кубика дърва на домакинство. Оказва се, че в една къща има 

по две домакинства и по три домакинства и мисля, че ще дойде момент, в който до края 

на годината няма да може да издължим всичките дърва,които имат желание да си 

закупят, защото ние повече от това, което е гласувано и позволено няма как да го 

добием. Никой не се отказва да плаща. Всеки от лицата,които имат опция от 

преференциални цени си ги ползват. Намалението на възрастовата граница от 80 на 70 

год. завиши много процентно ползването на преференциални цени може би до момента 

са 50 на 50, 50% от продадените дърва са на преференциални цени  и затова всеки иска 

да се възползва и мисля , че на по късен етап ако продължи с темпа ще има проблем.  

Днес оборота на  касата е 8 000 лв. от продажбата на дърва. 

Б.Дюлгярова – кмет на община – Копривщица, а колко е процента на юридическите 

лица, които са си закупили дърва?  

В. Новакова – Гл. счетоводител на ОП – Копривщица, няма такива с изключение на 

институциите училище, община, дирекция на музеите, детска градина няма други 

юридически лица. Ако искате да визирате фирми няма такива. Къщи за гости и хотели 

всички се снабдяват с дърва за местно население. 

Б.Подгорски – съветник,когато променихме това с възрастовата граница дадоха 

статистика Инж. Тони Малинов предостави колко би могло да се вдигне това 50 на 50 ми 

звучи страшно. 

 В. Новакова – Гл. счетоводител на ОП – Копривщица, вие сте намалили от 80 на 70 

години и сега седемдесет годишните се оказват много повече. Има едно разминаване и 

казвам от къде идва. Тъй като в началото возеше само камиона, който качваше само 10-

12 куб., и такива фактури по 6 и по 7 кубика самите шофьори не искат да  извозват с 

големите камиони, тъй като някой от обектите са по далече наемат хора за товарене и 

скъп им е разхода на гориво и затова искат да извозват с 10 куб., фактура , за да си 

покрият разходите. Затова тези, които бяха с по 7 куб., фактура се забавиха, сега 

започват да извозват камионите и приоритетно ги изтеглиха. По голямата част от тези 

забавени ги извозиха. 
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Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, относно палетите, с тези цени доста 

хора минават на дърва.  

Б.Подгорски – съветник, има ли опасения това, което имаме  в отделите дърва за 

огрев да не стигне по малко от прогнозните заявки? 

В. Новакова – Гл. счетоводител на ОП – Копривщица, аз сега искам да подчертая ,че 

това е лично мое мнение аз не мога да говоря от името на Инж. Златарев, нито на който 

и да е колега в гората. Казвам  Ви,  че спрямо днешния темп на продажба на фактури аз 

самата имам опасение, че хората ще искат да платят само и само да са сигурни дори и 

догодина да им се докарат. Може би да имат очаквания за други цени , може би да  има 

очаквания за недостик. Има такива, които днес дойдоха и държат да си платят дърва не 

са вземали от началото на годината.Държат да си ги платят сега с уговорката,че 

догодина искат да ги карат.   

  Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, Централния склад има ли?  

  В. Новакова – Гл. счетоводител на ОП – Копривщица, централния склад чакаме 

всеки момент. Сега чакаме отново да ни свалят от гората, за да почваме да ги 

преработваме.Няма желаещи за работа в гората на национално ниво. 

  Д.Ватахов – съветник, получихме ли протоколите? 

  Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, не  

  Д.Ватахов – съветник, искам да се сравнят, за да може да ги изпратим на 

прокуратурата, защото има хора които са присъствали и на двете проверки и са се 

подписали и  на двата варианта, за да може да си поемат отговорността. 

  

  

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

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


