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ПРОТОКОЛ 

№24 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:         Община Копривщица  

ДАТА:                                        29.06.2017 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:             14:00 h - 17:05 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     М.Тороманова 

 

Днес 29.06.2017 г. от 14:00 часа /петък/ в заседателната зала на ОбС 

се проведе заседание на Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха всички общински съветници, служители 

от ОА и граждани. 

Закъснели: Д. Ватахов и К. Палавеев 

Отсъства: Ис. Шипева 

Р. Христов представи проекта за дневен ред, като предложи в т. Раз-

ни да се добави Разпореждането от АССО, относно Наредба №2. 

Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи така 

предложения дневен ред на гласуване. 

„за“ – 8 - Р. Христов; Р. Скендерова; Я. Стоичков; Г. Доросиев; Б. 

Чилов; П. Вълов; Я. Банчев; Л. Цеков ; 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 0 

Прие се следния дневен ред: 

1. Разглеждане на докладна записка на КЕУР, относно приемане на 

изпълнението на Бюджет 2016год. на община Копривщица, както и за със-

тоянието на общинския дълг към 31.12.2016год. 

2. Разглеждане на докладна записка на КЕУР, относно кандидатства-

не на община Копривщица с проект по програма ОПРЧР „Социално пред-

приемачество”. 

3. Разглеждане на докладна записка на КЕУР, относно спешен ре-

монт на НЧ ”Хаджи Ненчо Дончев”. 

4. Разглеждане на докладна записка на КЕУР, относно предложение 

за упълномощаване на представител на община Копривщица в общо съб-

рание на акционерите на МБАЛ – Пирдоп.  

5. Разни 

6. Питания и отговор на питания 

 

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

ка на КЕУР, относно приемане на изпълнението на Бюджет 2016год. 
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на община Копривщица, както и за състоянието на общинския дълг 

към 31.12.2016год. 

Р. Скендерова запозна съветниците със становището на комисията. 

К. Палавеев се присъедини към заседанието. 

Р. Христов – председател на ОбС, зададе следните въпроси на при-

състващите служители от ОА: 

- Наличните остатъци как са разпределени? 

- Разликата от сумата при остатъка в отчета 2016 и стартовата при 

Бюджета 2017?  

- Разликата за закупуване на агрегати и бариера за паркинга? 

- Защо има преразход от заложения за видеонаблюдение в ДМ? 

- Има ли монтирано видеонаблюдение на ЦДГ и „Жив музей“? 

- Защо има косачка в отчета без да го има Бюджет 2016? 

- Поиска повече информация защо не е изпълнена инвестиционната 

програма на общината, както и защо е допуснато да се върнат в Републи-

канския бюджет 33000,00лв- целеви средства за ремонт на пътища, а не са 

използвани по предназначението си?  

На въпросите беше отговорено от В. Йовкова – ДДФСД, като се ус-

танови допусната техническа грешка в приложение 2 при отчитането на 

капиталовия разход за закупуване на бариера – сумата е 0,00лв. Изясни 

разликите къде са отнесени. Разясни, че видеонаблюдението на ЦДГ и Жив 

музей е направено така, че да се ползва само от ръководителите на инсти-

туциите. Относно косачката я има в отчета, тъй като е дарение. К. Стоиме-

нова – счетоводител ДМ разясни, че похарчено повече за видеонаблюдение 

и мълниезащита, но като цяло параграфа не е нарушен.  

На въпросът - защо не е изпълнена инвестиционната програма на 

общината, както и защо е допуснато да се върнат в Републиканския бю-

джет 33000,00лв- целеви средства за ремонт на пътища, а не са използвани 

по предназначението си – не се получи отговор. 

Д. Ватахов се присъедини към заседанието. 

Я. Банчев, поиска информация, относно вземанията и задълженията 

на ОП Копривщица, на който В. Новакова разясни, че има такива задълже-

ния към „Сиди ЛЕС“, но не са се разплатили, поради това, че същото дру-

жество има и задължения към предприятието, също има вземания от друга 

фирма на стойност 1720,00лв., което вземане вече е подадено за изпълне-

ние и събиране към адвоката на ОП. 

Поискана беше информация и за текущото изпълнение на инвести-

ционната програма за 2017год., като беше разяснено, че стартира следва-

щата седмица ремонта на улиците и срока за изпълнение е 12 дни. 

Р. Христов – председател на ОбС , отбеляза, че е имало доста зало-

жени кухи разходи и поради това предлага за следващия Бюджет на общи-

на Копривщица те да не се залагат, а да се задели резерв от 10%, който да 

се харчи след решение на ОбС, за да няма неработещи пари. Също така от-
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беляза, че две поредни години най-сериозно куца изпълнението на инвес-

тиционната програма. 

Поради не постъпили други предложения Р. Христова подложи про-

екта за решение на гласуване. 

„за“ – 8 – Р. Скендерова; Я. Стоичков; Г. Доросиев; П. Вълов; Я. 

Банчев; Д. Ватахов; Л. Цеков; К. Палавеев 

„против“ – 1 – Р. Христов 

„въздържал се“ – 1 - Б. Чилов   

Прие се Решение № 187 

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

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 140, ал. 1 и 2 от ЗПФ и чл.44 от Наредбата 

за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите 

три години, за съставяне и приемане, изпълнение и отчитане на бю-

джета на Община Копривщица, Общински съвет – Копривщица Реши: 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г., 

съгласно Приложение 1, както следва: 

1.1  По прихода, в т. ч.:     - 3 849 138 лв. 

За делегирани от държавата дейности        -  1 532 708 лв. 

За местни дейности         -  2 316 430 лв. 

1.2 По разхода, в т. ч.:                                 -  3 849 138 лв. 

За делегирани от държавата дейности    -  1 532 708 лв. 

За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със соб-

ствени приходи                -     280 025 лв. 

За местни дейности          -   2 036 405лв. 

2. Приема отчета на поименния списък за капиталови разхо-

ди към 31.12.2016г., съгласно Приложение 2 

3. Приема отчета на извънбюджетните сметки и фондове към 

31.12.2016 г. съгласно Приложение 3. 

 

Р. Христов – обясни вота си против, със следните мотиви:  

1. Похарчването на  70 000,00лв за улицата към гробището. 

2. Инвестиционната програма за втора поредна година не се изпъл-

нява. 

3. Направените разходи за длъжността Зам. Кмет, които са в проти-

воречие с решение на ОбС. 

По проекта за решение за общинския дълг не постъпиха други пред-

ложение и Р. Христов – председател на ОбС го подложи на гласуване. 

„за“ – 10 – Р. Скендерова; Я. Стоичков; Г. Доросиев; П. Вълов; 

Я. Банчев; Д. Ватахов; Л. Цеков; К. Палавеев; Р. Христов; Б. Чилов 

„против“ – 0  
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„въздържал се“ – 0   

Прие се Решение № 188 

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

съвет – Копривщица Реши: 

Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на 

Община Копривщица към 31.12.2016 г., съгласно Приложение 1 

По втора точка от дневния ред  - Разглеждане на докладна за-

писка на КЕУР, относно кандидатстване на община Копривщица с 

проект по програма ОПРЧР „Социално предприемачество”. 

Р. Скендерова представи становището на комисията. 

Б. Чилов предложи да се гласува проектът, поради това, че и без това 

общината няма много проекти, да се наблюдава дейността на Жив музей до 

края на годината и ако не да се прехвърли към ДМ. 

Г. Доросиев, попита какви биха били „подводните камъни“ за проек-

та, на което Т. Главчева изказа притеснение, че няма да намерят хора за 

работа. 

Р. Христов – председател на ОбС, изрази мнение да се пробва проек-

тът за да се развие дейността на Жив Музей, ако ли не е по-добре да се 

мисли за друго развитие на същия, вместо да се наливат там пари и да суб-

сидира дейността му общината те е по целесъобразно да се насочат за ЦДГ 

за да се приемат деца от две годишна възраст.  

К. Палавеев поиска да се представи маркетинговото проучване от 

проекта на вниманието на съветниците. 

Поради не постъпили други предложения Р. Христова подложи про-

екта за решение на гласуване. 

„за“ – 9 – Р. Христов; Р. Скендерова; Я. Стоичков; Г. Доросиев; 

П. Вълов; Д. Ватахов; Л. Цеков; К. Палавеев; Б. Чилов 

„против“ – 1 – Я. Банчев  

„въздържал се“ – 0   

Прие се Решение № 189 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, ОбС РЕШИ: 

1. Дава съгласие за подаване на проектно предложение с наиме-

нование “Развитие на социалното предприемачество в община Коп-

ривщица” по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 

„Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

2. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество с парт-

ньора по проекта - „Федерация на научно-техническите съюзи в Бъл-

гария“ с Център за професионално обучение към съгл. чл. 59 и сл. от 

ЗМСМА /приложение 1/ към настоящето решение. 
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3. Предоставя сградата на първото класно училище в България 

“Св. Кирил и Методий” (“Жив музей”) за срока на изпълнение на про-

екта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта и 

спазване на ангажимента за устойчивост, посочен в т. 23.2 от Условия-

та за кандидатстване и административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ – за извършване на ремонт. 

4. Възлага на Кмета на община Копривщица да извърши необ-

ходимите действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

Решението. 

 

По трета точка от дневния ред - Разглеждане на докладна запис-

ка на КЕУР, относно спешен ремонт на НЧ ”Хаджи Ненчо Дончев”. 

Р. Скендерова представи становището на комисията, като добави в 

проекта за решение да се определи и срок. 

Я. Банчев съветник, попита само това ли е ремонтът от който се 

нуждае НЧ, обясни, че според него трябва да се ремонтира и дограмата и 

поради, което предлага да се направи една сметка за всички необходими 

ремонти и да се реши как ще се процедира. 

Б. Чилов предложи срокът за работа на комисията де е 30дни. 

Р. Христов – председател на ОбС предложи следния проект за реше-

ние: На основание чл.21 ал.1 т6 от ЗМСМА, ОбС реши: Възлага на Кмета 

на общината до следващо заседание на ОбС да представи проект за промя-

на на Капиталовите разходи за 2017год., като се включат разходи за изгот-

вяне на работен проект за реконструкция и ремонт на НЧ „Х.Н.Палавеев“. 

Съветниците изразиха съмнение, че проектът трябва да се съгласува 

по институциите, поради това, че читалището е паметник на културата и 

поради, което първо трябва комисия, която да направи задание на проекта, 

поради което оформиха проекта за решение както следва: 

На основание чл.21 ал.1 т6 от ЗМСМА, ОбС реши: Възлага на Кмета 

на общината до края на месец юли да: 

1. Създаде комисия, която да извърши обстоен анализ на състоянието 

на НЧ „Х. Н. Палавеев“ и да подготви при необходимост техническо за из-

готвяне на работен проект за реконструкция и ремонт на НЧ 

„Х.Н.Палавеев“. 

2. При установяване на необходимост от изготвяне на проект, Кме-

тът на община Копривщица да представи проект за промяна на Капитало-

вите разходи за 2017год., като се включат разходи за изготвяне на същия. 
 Поради не постъпили други предложения Р. Христова подложи проек-

та за решение на гласуване. 

„за“ – 10 – Р. Христов; Р. Скендерова; Я. Стоичков; Г. Доросиев; 

П. Вълов; Д. Ватахов; Л. Цеков; К. Палавеев; Б. Чилов; Я. Банчев 

„против“ – 0 –  

„въздържал се“ – 0   
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Прие се Решение № 190 

На основание чл.21 ал.1 т6 от ЗМСМА, ОбС реши: Възлага на 

Кмета на общината до края на месец юли да: 

1. Създаде комисия, която да извърши обстоен анализ на състо-

янието на НЧ „Х. Н. Палавеев“ и да подготви при необходимост тех-

ническо за изготвяне на работен проект за реконструкция и ремонт на 

НЧ „Х.Н.Палавеев“. 

2. При установяване на необходимост от изготвяне на проект, 

Кметът на община Копривщица да представи проект за промяна на 

Капиталовите разходи за 2017год., като се включат разходи за изгот-

вяне на същия. 

По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане на докладна за-

писка на КЕУР, относно предложение за упълномощаване на предста-

вител на община Копривщица в общо събрание на акционерите на 

МБАЛ – Пирдоп.  

Р. Скендерова представи становището на комисията, като предложи 

да е представител Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица като 

по-запознат. 

Н. Карагьозов си дава отвод. 

След продължилите разисквания Р. Скендерова предложи представи-

тел на общината да бъде Р. Христов. 

Поради не постъпил други предложения Р. Христов подложи на гла-

суване предложенията. 

По предложението на Кмета. 

„за“ – 2 –Д. Ватахов; Я. Банчев 

„против“ – 2 – Р. Скендерова; К. Палавеев; 

„въздържал се“ – 6 - Р. Христов; Я. Стоичков; Г. Доросиев; П. 

Вълов; Л. Цеков; Б. Чилов;   

Не се приема. 

По предложението на Р. Скендерова – съветник. 

„за“ – 7 – Р. Скендерова; Я. Стоичков; Г. Доросиев; П. Вълов; Л. 

Цеков; К. Палавеев; Б. Чилов; Д. Ватахов; 

„против“ – 1 – Я. Банчев 

„въздържал се“ – 1- 

Р. Христов не гласува   

Прие се Решение № 191 

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, ОбС реши:  



 

 

7 

I. Упълномощава Рашко Петков Христов – председател на 

ОбС да участва и представлява община Копривщица в 

Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пирдоп“ 

АД, което ще се проведе на 14.07.2017год. от 13,00 часа, а 

при липса на кворум на 31.07.2017год. от 13,00 часа и полу-

чава следния мандат за гласуване: 

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директори-

те за дейността на Дружеството през 2016год. 

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на 

дружеството за 2016год. и одиторския доклад за провер-

ка и заверка на годишния финансов отчет на дружество-

то за 2016год. 

3. Приемане на решение за начина на покриване на загу-

бата на дружеството за 2016год. 

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност 

на членовете на Съвета на директорите на дружеството 

за дейността им през 2016год. 

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност 

на членовете на Управителния съвет и членовете на 

Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 

2016год. 

6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 

финансовата 2017год. 

7. Приемане на решене за избор на нов член на Съвета на 

директорите, на мястото на освободения с решение на 

ОСА прието на 22.03.2017г., с мандат до изтичане на до-

сегашните членове на Съвета на директорите. 

8. Приемане на решение за определяне на възнаграждение 

на новоизбрания член на Съвета на директорите на 

Дружеството и на размера на гаранция за управлението 

му, както и на лице, което да подпише договор с него. 

9. Други 

II. При необходимост и при наличие на кворум, да прави 

предложения за допълване на дневния ред, както и ако 

прецени, че е в интерес на Общината, да прави нови пред-

ложения или такива за промяна на предварително обяве-

ните проекти за решение. 
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По точка Разни 

Р. Христов запозна съветниците с постъпилото разпореждане и нап-

равените пропуски установени от Прокуратурата при изготвяне на Наредба 

2, както и с намерението си да сключи договор с юрист, който да прегледа 

документите. 

По точка - питания и отговор на питания 

К. Палавеев запозна съветниците с проблеми при организиране чест-

ванията 200 – години църквата „Св. Богородица“. Поиска да се осведоми 

Кмета на община Копривщица да изясни искане за финансиране от „Ела-

ците Мед“ по двете си писма, които е изпратил до тях. 

П. Вълов поиска информация да се предостави от ОА, относно това 

как се мерят търговските площи и по специално на Пицарията. 

Поради изчерпване на дневния ред г – н Р. Христов закри заседание-

то в 17 : 05 часа. 

 

Протоколист:……п……………  Председател на ОбС:…п………… 

 /М. Тороманова/      /Р. Христов/ 


