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ПРОТОКОЛ 

№4 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                           Община Копривщица 

ДАТА:                                      16.12.2019 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           14:00 h –18:00 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 16.12.2019 г. от 14:00 часа  в заседателната зала на ОбС се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет гр. Копривщица. 

На заседанието присъстваха всички общински съветници,кмета на 

община Копривщица и служители на ОА. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС,представи проекта за дневен 

ред като предложи в точка разни да бъде включена още една точка : 

- даване на съгласие кмета на община Копривщица да прехвърли 

собственост на движима вещ Ситроен Джъмпер ВТ2634ВМ дизел,с № 

двигател VF7YBBMVB11630736 с прилежащо към линейката медицинско 

оборудване основна носилка/шаси на носилка, електрическа 

платформа/маса, сгъваема носилка тип „столче” за транспортиране на 

болни, 2 броя кислородни бутилки х 10 литра,управление на 

кислородна система, аспирационна инсталация на МБАЛ Пирдоп АД. 

 

1. Разглеждане и вземане на решение на ПОДОСК 2019 – 2023г. 

2. Попълване състава на постоянните комисии към ОбС – 
Копривщица. 

3. Определяне размера на възнагражденията на общинските 
съветници и председателя на ОбС Копривщица. 

4. Разглеждане  и вземане на решение на докладна записка на кмета 
във връзка приемане на годишен план за ползване на дървесина от 

общински и горски територии,собственост на община Копривщица за 
2020 година. 

5. Разни 
6. Отговори на питания 

7. Питания  
Поради не постъпили други предложения Б.Подгорски – председател 

на ОбС, постави на гласуване дневния ред с добавените две точки от 

него в точка разни . 
 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, М.Тороманова, Л.Цеков, Д.Ватахов, 

Р.Галинова. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0  
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По първа точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на 

решение на ПОДОСК 2019 – 2023г. 
Б.Подгорски– председател на ОбС,даде думата на Я.Стоичков – 

председател на ВрКИПОДОСК. 

Я.Стоичков – председател на ВрКИПОДОСК, представи 
становището на комисията и направените промените в ПОДОСК. 

Б.Подгорски– председател на ОбС,предлагам от тук нататък да 
започнем и да изчетем от началото до края само промените по 

становището на юриста направени върху проекто правилника от 
комисията. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване 

направеното от него предложение. 

 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, 

Р.Галинова. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0 

 Я.Стоичков – председател на ВрКИПОДОСК,ти искаш да разгледаме 

това първото становище което беше изпратил. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС ,да 

 Я.Стоичков – председател на ВрКИПОДОСК,не мисля да се чете дума 

по дума а само ще се отбележат всеки го гледа на момента и 

преценява. 

 С.Павлов – съветник,ако искате да ги гласуваме по глави по лесно 

ще стане. 

 Я.Стоичков – председател на ВрКИПОДОСК,не знам за вас но на мен 

ситуацията въобще не ми харесва. 

 С.Павлов – съветник,предлагам в тази комисия да се включи член 

юрист. 

 Я.Стоичков – председател на ВрКИПОДОСК,ние становището на 

юристите го имаме. 

 С.Павлов – съветник,аз предлагам приемаме това което юриста е 

пратил спрямо него законно започваме работа по него и на следващата 

сесия го каним тук официално да дойде дали той или друг юрист няма 

значение да ни разясни и с предложение го променяме за следващите 

14 дни,защото така ще имаме работещи комисии ще работим по 

Правилника. 

 Я.Стоичков – председател на ВрКИПОДОСК,не е ли по добрия 

вариант според мен да приемем това което е стояло на сайта на 

общината,това което ние сме изготвили като комисия.Започваме да 

работим по него и от там започваме след това становище от юристи 

внесени тук с подписи с печат официално по членове с обяснения. 
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 М.Тороманова – съветник,ако искате може да се съберем комисията 

и тези въпроси които имаме да ги запишем и да му ги изпратим и да 

каже какво има на предвид. 

 Я.Стоичков – председател на ВрКИПОДОСК,гласуваме това което е 

работила комисията това което е стояло на сайта и е изпълнило 

процедурата за приемане до сега,след това ще имаме работещи 

комисии  ако се налага промяна комисията започва да се занимава с 

новите становища и на всички други комисии ще им отвържем ръцете 

да започнат да работят.  

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване отмяна 

на ПОДОСК 2015 – 2019 година. 

 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, 

Р.Галинова. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0 

 Приема се          

      Прие се решение № 13 

 На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА 

 Отменя Правилник за организацията и дейността на 

общински съвет за мандат 2015 – 2019 година гр.Копривщица, 

приет с решение №6/27.11.2015 г. 

  

 Б.Подгорски – председател на ОбС , предложи да се прекрати 

дискусията и подложи  на гласуване Правилник за организацията и 
дейността на общински съвет – град Копривщица за мандат 2019 – 2023 

година. 
  

 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, 

Р.Галинова. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0 

 Приема се          

      Прие се решение № 14 

 На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА 

 Общински съвет – Копривщица приема Правилник за 

организацията и дейността на общински съвет – град 

Копривщица за мандат 2019 – 2023 година. 

 /Приложение 1 към настоящето решение/ 
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По втора точка от дневния ред - Попълване състава на 

постоянните комисии към ОбС – Копривщица. 
 

 Я.Стоичков – съветник, предлагам комисията по евроинтеграция и 
устойчиво развитие, с ресор бюджет и финанси, икономика, 

инвестиции, селско и горско стопанство към ОбС Копривщица да е в 
състав от седем члена. 
 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 
направеното предложение от съветника Я.Стоичков. 

 

  „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, 

Р.Галинова. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0 

 Приема се          

      Прие се решение № 15 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 от ПОДОСК 

  Комисия по евроинтеграция и устойчиво развитие, с ресор 

бюджет и финанси, икономика, инвестиции, селско и горско 

стопанство към ОбС Копривщица да е в състав от седем члена. 

 

Б.Подгорски – председател на ОбС,моля за предложения за 
попълване на седем членната комисия по евроинтеграция и устойчиво 

развитие, с ресор бюджет и финанси, икономика, инвестиции, селско и 
горско стопанство към ОбС Копривщица . 

 
С.Павлов – С.Шипочинов 

Л.Цеков – М.Тороманова 
Н.Кривиралчев – Я.Стоичков  

М.Тороманова – Д.Ватахов 
Я.Стоичков – Б.Чилов 

Я.Стоичков – С.Павлов  

Я.Стоичков – Н.Кривиралчев 
 

 Поради не постъпили други предложения Б.Подгорски – председател 

на ОбС , подложи  на гласуване така направените предложения. 

 

 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, 

Р.Галинова. 

 „против” – 0  
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 „въздържал се” – 0 

 Приема се          

 Прие се решение № 16 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 от ПОДОСК 

Комисия по евроинтеграция и устойчиво развитие, с ресор 

бюджет и финанси, икономика, инвестиции, селско и горско 
стопанство към ОбС Копривщица да е в състав: Стоил 

Шипочинов; Мария Тороманова; Яни Стоичков; Димитър 
Ватахов; Борис Чилов; Стоян Павлов; Найден Кривиралчев; 

 
Б.Подгорски – председател на ОбС,моля да направите предложения 

за председател на комисия по евроинтеграция и устойчиво развитие, с 
ресор бюджет и финанси, икономика, инвестиции, селско и горско 

стопанство към ОбС Копривщица. 

 
Н.Кривиралчев – Я.Стоичков 

 
 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 

направеното предложение от Н.Кривиралчев. 

 „За”- 3 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Б.Чилов. 

 „против” – 1 - М.Иванов. 

 „въздържал се” – 7 - Я.Стоичков, С.Павлов, С.Шипочинов, Л.Цеков, 

М.Тороманова, Д.Ватахов, Р.Галинова. 

 Не се приема      

Л.Цеков – М.Тороманова 

 

Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 
направеното предложение от Л.Цеков.  

     „За”- 6 - С.Павлов, С.Шипочинов, Л.Цеков, Д.Ватахов, Р.Галинова, 

М.Иванов. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 5 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

Я.Стоичков, М.Тороманова 

 Приема се          

 Прие се решение № 17 

 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 и чл.43 от ПОДОСК 

 Избира за председател на Комисия по евроинтеграция и 

устойчиво развитие, с ресор бюджет и финанси, икономика, 

инвестиции, селско и горско стопанство към ОбС Копривщица 

Мария Тороманова. 
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Б.Подгорски – председател на ОбС,моля да направите предложения 

за секретар на комисия по евроинтеграция и устойчиво развитие, с 
ресор бюджет и финанси, икономика, инвестиции, селско и горско 

стопанство към ОбС Копривщица. 

 
 Я.Стоичков – С.Павлов 

 

 Поради не постъпили други предложения Б.Подгорски – председател 

на ОбС , подложи  на гласуване така направеното предложения от 

Я.Стоичков. 

„За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, М.Иванов, 

С.Павлов, С.Шипочинов, Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, 

Р.Галинова. 

„против” – 0  

„въздържал се” – 0 

 Приема се          

 Прие се решение № 18 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 и чл.43 от ПОДОСК 

 Избира за секретар на Комисия по евроинтеграция и 

устойчиво развитие, с ресор бюджет и финанси, икономика, 

инвестиции, селско и горско стопанство към ОбС Копривщица 

Стоян Павлов. 

 

 Л.Цеков – съветник,предлагам комисия образование, култура, 

социална политика, здравеопазване, туризъм, спорт и вероизповедания 

към ОбС Копривщица да е в състав от пет члена. 

 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 
направеното предложение от съветника Л.Цеков. 

 
  „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, 

Р.Галинова. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0 

 Приема се          

      Прие се решение № 19 

На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 ал.2 от 

ПОДОСК 

 Комисия образование, култура, социална политика, 

здравеопазване, туризъм, спорт и вероизповедания към ОбС 
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Копривщица да е в състав от пет члена. 

 

Б.Подгорски – председател на ОбС,моля за предложения за 

попълване на пет членната комисия образование, култура, социална 
политика, здравеопазване, туризъм, спорт и вероизповедания към ОбС 

Копривщица. 
 

М.Иванов - С.Павлов  
Я.Стоичков – Б.Чилов 

М.Тороманова – Р.Галинова 
Б.Чилов – Я.Стоичков 

Я.Стоичков – Д.Ватахов 

 
 Поради не постъпили други предложения Б.Подгорски – председател 

на ОбС , подложи  на гласуване така направените предложения. 

 

 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 1 - Д.Ватахов. 

 Приема се          

 Прие се решение № 20 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 от ПОДОСК 

 Комисия образование, култура, социална политика, 

здравеопазване, туризъм, спорт и вероизповедания към ОбС 

Копривщица да е в състав: Стоян Павлов; Борис Чилов; 

Радостина Галинова; Яни Стоичков; Димитър Ватахов; 

 

Б.Подгорски – председател на ОбС,моля да направите предложения 

за председател на комисия образование, култура, социална политика, 
здравеопазване, туризъм, спорт и вероизповедания към ОбС 

Копривщица. 
 

М.Иванов – С.Павлов 
 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 

направеното предложение от М.Иванов. 

 „За”- 6 -. С.Шипочинов, Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, 

Р.Галинова, М.Иванов. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 5 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Б.Чилов 

Я.Стоичков, С.Павлов,  

 Приема се  
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 Прие се решение №21 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 и чл.43 от ПОДОСК 

 Избира за председател на Комисия образование, култура, 

социална политика, здравеопазване, туризъм, спорт и 

вероизповедания към ОбС Копривщица  Стоян Павлов. 

 

Б.Подгорски – председател на ОбС,моля да направите предложения 
за секретар на комисия образование, култура, социална политика, 

здравеопазване, туризъм, спорт и вероизповедания към ОбС 
Копривщица. 

 
 Я.Стоичков – Б.Чилов 

 

 Поради не постъпили други предложения Б.Подгорски – председател 

на ОбС , подложи  на гласуване така направеното предложения от 

Я.Стоичков. 

„За”- 7 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Л.Цеков, 

М.Тороманова, Д.Ватахов, Р.Галинова. 

„против” – 0  

„въздържал се” – 4 - М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Б.Чилов. 

 Приема се          

 Прие се решение № 22 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 и чл.43 от ПОДОСК 

 Избира за секретар на комисия образование, култура, 

социална политика, здравеопазване, туризъм, спорт и 
вероизповедания към ОбС Копривщица Борис Чилов. 

 

Р.Галинова – съветник,предлагам Комисия ТСУ и с ресор общинска 
собственост, инфраструктура, водоснабдяване, канализация и екология 

към ОбС Копривщица да е в състав от пет члена. 
 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

направеното предложение от съветника Р.Галинова. 
 

  „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, 

Р.Галинова. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0 

 Приема се          

      Прие се решение № 23 
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 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 от ПОДОСК 

 Комисия ТСУ и с ресор общинска собственост, 

инфраструктура, водоснабдяване, канализация и екология към 

ОбС Копривщица да е в състав от пет члена. 

 

Б.Подгорски – председател на ОбС,моля за предложения за 

попълване на пет членната Комисия ТСУ и с ресор общинска 
собственост, инфраструктура, водоснабдяване, канализация и екология 

към ОбС Копривщица. 
 

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

М.Тороманова – Л.Цеков 
Я.Стоичков – Н.Кривиралчев 

Я.Стоичков – Р.Галинова 

 
 Поради не постъпили други предложения Б.Подгорски – председател 

на ОбС , подложи  на гласуване така направените предложения. 

 

 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, 

Д.Ватахов. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 0  

 Приема се          

 Прие се решение № 24 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 от ПОДОСК 

 Комисия ТСУ и с ресор общинска собственост, 

инфраструктура, водоснабдяване, канализация и екология към 
ОбС Копривщица да е в състав: Яни Стоичков; Марин Иванов; 

Любомир Цеков; Найден Кривиралчев; Радостина Галинова; 
 

 
 Б.Подгорски – председател на ОбС,моля да направите предложения 

за председател на комисия ТСУ и с ресор общинска собственост, 
инфраструктура, водоснабдяване, канализация и екология към ОбС 

Копривщица. 

 
Б.Чилов  – Я.Стоичков 

Л.Цеков – М.Иванов - отвод 
 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 

направеното предложение от Б.Чилов. 



 10 

 „За”- 10 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Б.Чилов С.Шипочинов, 

Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, Р.Галинова, С.Павлов, М.Иванов. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 1 - Я.Стоичков. 

 Приема се  

 Прие се решение №25 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 и чл.43 от ПОДОСК 

 Избира за председател на комисия ТСУ и с ресор общинска 
собственост, инфраструктура, водоснабдяване, канализация и 

екология към ОбС Копривщица Яни Стоичков. 
 

 Б.Подгорски – председател на ОбС,моля да направите предложения 
за секретар на комисия ТСУ и с ресор общинска собственост, 

инфраструктура, водоснабдяване, канализация и екология към ОбС 
Копривщица. 

 

 Н.Кривиралчев– Р.Галинова 

 

 Поради не постъпили други предложения Б.Подгорски – председател 

на ОбС , подложи  на гласуване така направеното предложение от 

Н.Кривиралчев. 

„За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Л.Цеков, 

М.Тороманова, Д.Ватахов, М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Б.Чилов. 

„против” – 0  

„въздържал се” – 1 - Р.Галинова. 

 Приема се          

 Прие се решение № 26 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 и чл.43 от ПОДОСК 

 Избира за секретар на комисия ТСУ и с ресор общинска 

собственост, инфраструктура, водоснабдяване, канализация и 

екология към ОбС Копривщица Радостина Галинова. 
 

Л.Цеков – съветник,предлагам Комисия по транспорт, обществен ред 
и сигурност, предотвратяване и разкриване конфликт на интереси  към 

ОбС Копривщица да е в състав от пет члена. 
 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 
направеното предложение от съветника Л.Цеков. 

 

  „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, 

Р.Галинова. 
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 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0 

 Приема се          

      Прие се решение № 27 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 от ПОДОСК 

 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, 

предотвратяване и разкриване конфликт на интереси  към ОбС 

Копривщица да е в състав от пет члена. 

 

Б.Подгорски – председател на ОбС,моля за предложения за 

попълване на пет членната Комисия по транспорт, обществен ред и 
сигурност, предотвратяване и разкриване конфликт на интереси  към 

ОбС Копривщица. 
Н.Кривиралчев – Л.Цеков  

С.Павлов – С.Шипочинов 

С.Шипочинов – С.Павлов 
Р.Галинова – Н.Кривиралчев 

С.Шипочинов – М.Тороманова 
 

 Поради не постъпили други предложения Б.Подгорски – председател 

на ОбС , подложи  на гласуване така направените предложения. 

 

 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, 

Д.Ватахов. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 0  

 Приема се          

 Прие се решение № 28 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 от ПОДОСК 

 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, 

предотвратяване и разкриване конфликт на интереси към ОбС 

Копривщица да е в състав: Любомир Цеков; Стоил Шипочинов; 

Стоян Павлов; Найден Кривиралчев;Мария Тороманова;  

 
 Б.Подгорски – председател на ОбС, моля да направите предложения 

за председател на Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, 
предотвратяване и разкриване конфликт на интереси  към ОбС 

Копривщица. 
Я.Стоичков – Л.Цеков- отвод 

Я.Стоичков – Н.Кривиралчев 
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 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 

направеното предложение от Я.Стоичков. 

 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Б.Чилов С.Шипочинов, Л.Цеков, 

М.Тороманова, Д.Ватахов, Р.Галинова, С.Павлов, М.Иванов. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 1 -Н.Кривиралчев. 

 Приема се  

 Прие се решение №29 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 и чл.43 от ПОДОСК 

 Избира за председател на Комисия по транспорт, обществен 

ред и сигурност, предотвратяване и разкриване конфликт на 

интереси  към ОбС Копривщица Найден Кривиралчев. 

  

 Б.Подгорски – председател на ОбС,моля да направите предложения 

за секретар на Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, 

предотвратяване и разкриване конфликт на интереси  към ОбС 

Копривщица. 

  

 Р.Галинова – С.Шипочинов  

 С.Шипочинов – М.Тороманова – отвод 

 

 Поради не постъпили други предложения Б.Подгорски – председател 

на ОбС , подложи  на гласуване така направеното предложение от 

Р.Галинова. 

 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Л.Цеков, 

М.Тороманова, Д.Ватахов, М.Иванов, С.Павлов, Р.Галинова, Б.Чилов. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 1 - С.Шипочинов, 

 Приема се          

 Прие се решение № 30 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 

ал.2 и чл.43 от ПОДОСК 

 Избира за секретар на Комисия по транспорт, обществен ред 
и сигурност, предотвратяване и разкриване конфликт на 

интереси към ОбС Копривщица Стоил Шипочинов. 
По трета точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на 

решение за Определяне размера на възнагражденията на 
общинските съветници и председателя на ОбС Копривщица. 

 
 Б.Подгорски – председател на ОбС, предложение само за 

съветниците да ги разделим тогава само за възнаграждението на 
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съветниците по ЗМСМА има таван 70% от средната брутна работна  

заплата на ОА. 
 Р.Галинова – съветник,как е била до сега ? 

 Б.Подгорски – председател на ОбС,до сега съветниците са 

взимали 70% максимума. 
 С.Павлов – съветник,от името на  МК ВОЛЯ – ВМРО предлагам 

следния размер на  месечните възнаграждения на общинските съветници 
100 лв. на месец за общински съветник.Мотивите за предложението на 

общинските съветници са месечното възнаграждение на общинските 
съветници се изплаща от местни приходи от общинския бюджет към 

момента разходите за заплатите на общинските съветници, като съм 
включил в тази сума и тази на председателя,говоря за съветниците с 

председателя е около 93 000лв.на година с включени 
осигуровките.Приемането на това предложение е само за 2020 година в 

общинския бюджет ще се икономишат около 60 000 лв. а за целия 
мандат около 240 000 лв. Предлагам тези средства да се насочат към 

детската градина и другите социални и културни дейности.Ние сме 
наясно,че ще бъдем веднага обвинени в популизъм но очакваме подобен 

популизъм с реален икономически ефект и от останалите колеги в 

ОбС.Популизмът е да говориш за неща,които хората очакват да чуят но 
са невъзможни за изпълнение е ние предлагаме реален ефект в случая. 

  
 Я.Стоичков – съветник,според мен не може да предложите 100 лв. 

може да предложиш процент,защото ти ако предложиш тези 100 лв.  
 С.Павлов – съветник,може тя е до 70% не трябва да надвишава 

тези 70%. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС,не може да е определена сума 

трябва да е твърд процент. 
 С.Павлов – съветник,може да е сума каквато преценим може да е 1 

лв. може да е 100 лв. максимума трябва да е 70% от средната заплата за 
администрацията.  

 Я.Стоичков – съветник,и това значи ли че като фиксираме 100 лв. 
процента е плаващ всеки месец ? 

 С.Павлов – съветник,този процент не те интересува ние 

предлагаме 100 лв. и остава 100 лв. 
 Я.Стоичков – съветник,това питам може ли да го гласуваме като 

пари а не като процент. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС,други изказвания по това 

предложение обсъждане на това предложение и след това други 
предложение. 

 С.Павлов – съветник,като тези суми които съм цитирал със 
заплатата и на председателя както е била до сега не както ще предложа 

в следващата точка. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС,до сега е била 70% от 

кметската заплата. 
 С.Павлов – 90% 

 Б.Подгорски – председател на ОбС,не,70% по промените се дава 
възможност до 90% била е до 80% сега е до 90% 
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 М.Тороманова – съветник,аз разбрах,че това калкулирането е за 

икономията  
 С.Павлов – съветник,точно така калкулирането го смятам с до сега 

парите са били толкова като смятам и на председателя заплатата не 

само на съветниците.Защото са ми дадени като една точка тук и затова 
смятах,че ще ги гледаме в едно решение. 

 Я.Стоичков – съветник,аз също имам още един въпрос ако не 
приемем това предложение значи ли че си оставяме  на варианта,който 

сме били до сега. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС,трябва да има друго 

предложение защото новия общински съвет по новия Правилник 
определя възнаграждението си. 

 Я.Стоичков – съветник,а и също така искам да попитам щом той 
предлага конкретна сума не чух предложения за конкретни вече 

проценти намалявания при липса на сесия при липса на комисия до сега 
беше максимума но и максимума беше и санкцията примерно затова 

трябва да разделим нещата. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС,а в случая трябва и да 

разгледаме нещата за не изпълнение на задълженията си какви санкции 

търпи от така предложеното възнаграждение. 
 М.Тороманова – съветник,аз имам предложение нямам против 

принципно ама това което ще се икономише към бюджета което е то 
точно да се разпредели за къде да се знае икономисаните пари къде ще 

се похарчат. 
 С.Павлов – съветник,за детската градина и други социални 

културни дейности. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС,аз имам един въпрос към 

счетоводството може ли предварително така направения разчет от 
спестени средства,които се залагат в това предложение може ли освен 

останалите средства които ще бъдат отделени за детска градина за 
социални дейности или всичко там което е да бъдат добавени като перо 

икономия от възнаграждение на ОбС. 
 П.Доганова – Азманова – вие не ги взимате за да ги връщате. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС,те ще дойдат в ОбС а ако не ги 

вземем те да бъдат отделени като сума сметната конкретно за 
определената. 

 В.Йовкова – да разбирам ли,че желанието на съветниците е тази 
част от местни приходи да бъде използвана за местни разходи в детска 

градина и други социални институции. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС,но в частта си детска градина тя 

да увеличена точно със средствата,които евентуално.  
 В.Йовкова – значи ние трябва да сметнем веднъж 70% от средната 

заплата на ОА за бюджетната 2020 година да потвадим хонорара,който 
евентуално ще гласувате за 100 лв. да ви го покажем това като резерв и 

къде да бъде разпределен в бюджета.Защото по принцип вие ще гледате 
всички местни приходи и всички местни разходи.Вие ще видите къде 

това ще бъде отразено като разход. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС,но тук предложението е то да 
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бъде не равномерно разпределено във всички сфери а да бъде 

конкретизирано детска градина,социални дейности да има 
конкретизиране къде да отидат тези средства.Може ли да ги 

конкретизираме като средства при изготвяне на бюджета да се каже 

рамката е тази но от не взети средства от ОбС увеличаваме с еди колко 
си още по решение на ОбС. 

 В.Йовкова – може да като акумулирам няма да е точно до стотинка 
защото и средната заплата на ОА в месеците варира. 

 М.Тороманова – съветник,аз тогава правя друго предложение само 
чисто технически от администрацията да ни кажат как може да се 

направи значи както си е до сега заплащането 70% като на нас ще ни се 
превеждат по сметките въпросните 100 лв. другите да се събират във 

фонд и ние ежемесечно да гласуваме за къде да се харчат. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС,ако приемем златната среда 

така да го кажем и по общо мнение да сформираме фонд в който фонд 
да кажем събраните средства в процентно отношение или точна сума за 

месеца от работната заплата могат да бъдат използвани при нужда за 
това,това и това.Тоест ние да разполагаме с тези средства и да ги 

разпределяме където е нужно. 

 С.Павлов – съветник,ние знаем каква е сумата просто тая сума 
след като не я заложим в бюджета за заплати на ОбС знаем,че тая сума 

остава там и може да се заложи примерно казвам за читалище или за 
детска градина. 

 М.Тороманова – съветник,разбирам те но аз например искам моите 
пари да отидат за матрачета в детската градина а не за увеличение 

заплатите на учителите кое ще ми гарантира кое за кое.А така ние 
можем да решим със заплатите от този месец ще закупим матрачетата на 

децата в детската градина. 
 В.Новакова – вие не тръгнахте от изходна позиция принципно този 

ОбС в какъв процент желае да бъде възнаграждението му за да тръгнете 
да смятате. Вие може да сте искали 30% да ви е  възнаграждението а не 

100 лв. и дирекция финанси ако тръгне да смята тогава сумата ще бъде 
друга затова вие трябва да кажете какъв процент да бъде вашето 

възнаграждение и на тази база да се смятат вече средствата,които не 

желаете да усвоите. 
 С.Павлов – съветник,ние не искаме процент. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС,имам един въпрос има ли начин 
взимаме прогнозните средства които са изхарчени за възнаграждения от 

миналата година приемаме предложение заплатата да е твърда или да е 
в процентно съотношение дали ще е 95% или 105% зависи дали ще 

вземем процент или на твърда останалата част има ли вариант да 
попълва общинския бюджет във фонд тя пак да влиза в ОбС но във фонд 

който ние да контролираме и да изразходваме? 
 М.Тороманова – съветник, както има помощи по решение на ОбС. 

 В.Йовкова – това се гласува с бюджета. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС,има ли законовото основание да 

кажем миналата година са 100 000 лв. по взето решение ще взимаме 
1 000лв. другите 99 000 лв. да влизат в бюджета на ОбС но в едно перо 



 16 

което перо ще бъде управлявано единствено и само от ОбС? 

 В.Йовкова – ние трябва да правим два бюджета. 
 Я.Стоичков – аз имам друг въпрос взимаме н цифра заплати 

определяме си между нас един касиер които събира определена сума от 

всеки на месец и в един момент ги внасяме където решим. 
 Н.Карагьозов – изпълнител на бюджета е кмета да не си мешаме 

правомощията като общински съвет и като институция изпълнителна 
власт просто няма как това където коментирате вие да имате някакви 

средства от които вие да разполагате и да казвате вие къде това и това 
всичко това нещо се прави в бюджета и кмета го изпълнява вече той 

изпълнява вашето решение. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС,ама по второто предложение 

ако ние приемем фонд да вкарваме част от заплатите си ние тогава вече 
можем да казваме къде да вървят. 

 Я.Стоичков – съветник,както всички тука в тази зала разхождат 
общински средства така и ОбС е редно да ги разхожда това е моето 

мнение никой от присъстващите тук не се е отказал от какъвто и да бил 
процент от заплатата си и да я е похарчил където и да си той си я взима 

и си я харчи вече където иска,дарява на когото иска и т.н. 

Моето конкретно предложение е 70% е максимума 70% съответно 
предлагам и максималния процент при липса на съветник на комисия 

или сесия което мисля,че е 50% също и той да е максималния.Така 
взимаме си заплатите моето предложение спира до тук. 

Следващото предложение което ще направя е да се направи фонд в 
който фонд да се заделя 100лв. на месец от всеки съветник да се заделя 

в този фонд и ОбС общо да решава къде ще се разхождат тези средства. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС, аз ще кажа защо едната моя 

гледна точка е лична защо не съм да гоним минимума на 
възнаграждението всеки върши работа и трябва да взима някакво 

възнаграждение какво решаваме в момента в случая при някакво 
минимално ниско възнаграждение мотивацията на всички нас защото 

всеки от нас се занимава с нещо.Мотивацията произлизаща от клетвата 
която сме дали е едно на ръка но утре самото присъствие на заседание 

самата мотивация да се свърши качествено да се търси отговорност за 

определените ангажименти всеки който е поел доста ще се размива в 
отношението а бе аз взимам 100 лв. от някаква обща гледна точка ви го 

казвам това нещо,не казвам това по никакъв начин да се тълкува, че 
максимума ми е варианта както вече казах нито едната нито другата 

крайност за мене са работещи но от личния ми опит в това съм се убедил 
златната среда е винаги най работеща поне в моя живот.Затова казвам 

отношението от гледна точка,утре един път не дойдеш на заседание на 
сесия каква ще е мотивацията,отговорността освен, че нали си се заклел 

за това нещо. 
 С.Павлов – съветник, ако някой тук е дошъл заради стимула. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС,не това не го приемам никой 
тука не е дошъл заради заплатата на общински съветник но тука са 

дошли хората,които отнемат от всичките други лични ангажименти. 
 С.Павлов – съветник,аз съм с ясното съзнание,че затова е дошъл. 
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Според мен тука клаузата не е пари не е осигуровки. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС,искам да подчертая че всички 
тука имаме волята тези пари каквито и да са част от тях да отиват за 

нуждаещ ти се под каквато и да е форма.  

 Я.Стоичков – съветник,всеки има правото да декларира да си 
дарява ако иска и цялата заплата всеки си я взима преценява си кой за 

какво ще си я харчи но аз да си оставя заплатата в ръцете на общината 
те да ми я управляват и да ми я харчат както искат с доброто пожелание 

че съм казал къде трябва да отиде мисля,че не е редно. 
 М.Тороманова – съветник,около 20 000лв. ли са приходите от 

таксите на детската градина. 
Аз предлагам от 70% да останат 40% и да освободим децата от детската 

градина от такса с тези пари. 
 В.Йовкова – до момента имате три предложения и трябва да ги 

предложите за гласуване. 
 Я.Стоичков – съветник, искам да кажа във фона на тия 

предложения и на всичко което се поставя много хубаво,че се говори за 
разходи за спестявания и т.н. аз като икономист ръководещ се от един 

мой преподавател,който е така доказан и добър икономист и като съвет 

към съветниците защото по следваща точка също ще се насочим за тия 
неща той много казваше „главен принцип в икономиката не намалявай 

разходите увеличавай приходите” та така,че мислете за цената на 
дървата а не затова как ще спестите,общината също да гледа как да си 

събира приходите а не как ще спести от заплатите на общинските 
съветници. 

 С.Павлов – съветник, и аз искам да кажа,че вдигането на дървата с 
10 лв. разликата е 80 000лв. за една година а тук говорим за 

60 000лв.Ето ги нашите заплати съпоставка само. 
 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 

направеното предложение от С.Павлов - възнаграждението на 

общинските съветници да е 100 лв. на месец за общински съветник. 

 „За”- 3 - С.Шипочинов, М.Иванов, С.Павлов,  

 „против” – 1 - Б.Подгорски, 

 „въздържал се” – 7 - Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Л.Цеков, 

М.Тороманова, Д.Ватахов, Р.Галинова, Б.Чилов. 

 Не се прие така направеното предложение. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 

направеното предложение от Я.Стоичков - възнаграждението на 

общинските съветници да е в размер на 70% на месец за общински 

съветник с максимални санкции и във фонд да се заделят 100лв. на 

месец от всеки съветник 

 „За”- 3 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Б.Чилов. 

 „против” – 1 -  С.Шипочинов, 
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 „въздържал се” – 7 - Н.Кривиралчев, Л.Цеков, М.Тороманова, 

Д.Ватахов, Р.Галинова, М.Иванов, С.Павлов, 

 Не се прие така направеното предложение. 

  

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 

направеното предложение от М.Тороманова – възнаграждението да е 

40% и да освободим децата от такса от детската градина. 

 

 „За”- 6 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Л.Цеков, М.Тороманова, 

Д.Ватахов, Р.Галинова, 

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 5 - М.Иванов,С.Павлов,С.Шипочинов, Я.Стоичков, 

Б.Чилов. 

 Приема се          

      Прие се решение № 31 

 На основание чл.34 от ЗМСМА 
Определя възнаграждението на общински съветник на месец 

да е в размер на 40% (четиридесет процента) от средната 
брутна работна заплата на общинската администрация за 

съответния месец. 

 
 Б.Подгорски – председател на ОбС , определяне часовете на 

работа на председателя на ОбС Копривщица. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС , ако трябва да кажа моята 

гледна точка не е зависеща от заплатата да не бъда разбран погрешно 
за мене е редно председателя да е с 8 часов работен ден за да има 

възможност и документално и всичко да се върши изрядно подготовките 
за сесии,комисии и т.н.  

    Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 
направеното от него предложение за 8 часов работен ден на 

председателя на ОбС Копривщица. 
  

 „За”- 10 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Л.Цеков, М.Тороманова, 

Д.Ватахов, Р.Галинова, М.Иванов, С.Шипочинов, Я.Стоичков, Б.Чилов. 

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 1 - С.Павлов. 

 

 Приема се          

      Прие се решение № 32 

 На основание чл.26 от ЗМСМА 

 Определя 8 часов работен ден на председателя на ОбС – 
Копривщица. 
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Б.Подгорски – председател на ОбС , предложения за 

възнаграждението на председателя на ОбС Копривщица. 
С.Павлов – съветник,предлагам 30% от заплатата на кмета. 

М.Тороманова – съветник,аз не смятам председателя,че трябва да е с 

30%.Значи председателя е една от ръководните длъжности на общината 
той е на 8 часов работен ден тук не може да работи нещо друго 

официално на друг договор и т.н. и не смятам,че някой от ръководните 
длъжности трябва да взима почти минималната работна заплата в 

общината. 
Моето предложение си е 70% както е до момента. 

Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 
направеното предложение от С.Павлов. 

 
  „За”- 2 - С.Шипочинов, С.Павлов.  

  „против” – 4 - Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Л.Цеков, Р.Галинова, 

М.Иванов. 

  „въздържал се” – 5 - Б.Подгорски, М.Тороманова, Д.Ватахов, 

Б.Чилов. 

    Не се прие така направеното предложение. 

 
Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 

направеното предложение от М.Тороманова. 

  
    „За”- 7 - Я.Стоичков, Н. Кривиралчев, Л.Цеков, Р.Галинова, 

М.Тороманова, Д.Ватахов, Б.Чилов. 

     „против” – 0 

     „въздържал се” – 4 - Б.Подгорски, С.Шипочинов, С.Павлов, 

М.Иванов. 

 Приема се          

      Прие се решение № 33 

 На основание чл.26 от ЗМСМА 

 Определя възнаграждението на месец на председателя на 
ОбС да е в размер на 70% (седемдесет процента) от заплатата 

на Кмета на община Копривщица. 

 
Б.Подгорски – председател на ОбС, определяне на санкциите за 

неявяване на заседание и не явяване на заседание на комисия. 
С.Павлов – съветник,предлагам 100% да не получава заплата при 

неявяване на редовна сесия. 
М.Тороманова – предлагам за сесия 20% за неявяване и 10% при не 

явяване на комисия и при неявяване на нито едно заседание да не 
получава заплата за месеца. 

 
Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 

направеното предложение от С.Павлов. 
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 „За”- 2 - С.Павлов, М.Иванов. 

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 9 - Б.Подгорски, М.Тороманова, Д.Ватахов, 

Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Л.Цеков, Р.Галинова, С.Шипочинов, 

Б.Чилов. 

Не се прие така направеното предложение. 

 
Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 

направеното предложение от М.Тороманова. 
  

    „За”- 9 - Б.Подгорски, С.Шипочинов,Я.Стоичков, Н. Кривиралчев, 
Л.Цеков, Р.Галинова, М.Тороманова, Д.Ватахов, Б.Чилов. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 2 - С.Павлов, М.Иванов. 

 Приема се          

      Прие се решение № 34 

 На основание чл.36 от ЗМСМА 

     Определя санкции както следва : 
 

- За неявяване на заседание на ОбС -20% 

- За неявяване на заседание на комисия към ОбС – 10% 

- При неявяване на заседание на ОбС или на заседание на 

комисия към ОбС за целия месец – не получава 

възнаграждение. 

 

По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане  и вземане 
на решение на докладна записка на кмета във връзка приемане 

на годишен план за ползване на дървесина от общински и 
горски територии,собственост на община Копривщица за 2020 

година. 
М.Иванов – съветник,мен не ми стана ясно тука защо предложението 

предвижда предоставяне на местни фирми само с възобновителна сеч 
това много ме интересува и за санитарната сеч не са посочени където 

ще се извършва санитарната сеч моля да се постави справка? 
М.Златарев – санитарната сеч дал съм ви таблица. 

М.Иванов – съветник,защо предложението предвижда предоставя на 
местни фирми по обновителни сечи ? 

М.Златарев – добива е крайно труден и направо ви казвам,че много 
трудно ще се навие бригада тук да работи която и да е местна,външна и 

по изгодното на ОП тези отдели да не са добиват от ОП като 

същевременно всеки когато има лошо да има и добро и веднага казвам 
за отделите интереса на ОП е всичко да бъде отдадено. 

М.Тороманова – съветник,първо тук има една техническа грешка в 
докладната която сте ни дали по т.2 има отдел 90 – 96е а трябва да е 

90 – 96а. 
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Малко ги смесвам но не говорим за цените сега но понеже имаме 

докладна и за цените там имаше цена за местното население от корен а 
тук в плана го няма кой отдели ще бъдат за местното население. 

М.Златарев – няма да има не сме предложили. 

М.Тороманова – съветник, но има цена в ценоразписа. 
М.Златарев – да но да ви кажа има остатък от 632 куб. не добити. 

М.Тороманова – съветник,навсякъде първо има цени за вършина ние 
нямаме и вършината се продава.Гледах в Югозападния регион там 

навсякъде добитата дървесина я продават и на търг та така,че тук не 
ми се иска да е само ценоразпис а и да е на търг по цени на ценоразпис 

М.Златарев – това ОбС решава начин на ползване,вие може да 
решите тука и да направите това нещо. 

М.Тороманова – съветник,защото тука пише продажба само по 
ценоразпис но гледайки нещата които се случват в държавното горско с 

търговете се вдигат и цените на продажбите ние може да определим 
минималните тръжни цени за продажба на дървесина.Тука ми се ще в 

3т. да пише юридически лица на добитата дървесина по ценоразпис и 
чрез търг. 

М.Златарев – да може да го допишете 

Д.Ватахов – съветник,аз предлагам да не изключвате брането на 
местното население съжалявам с този преходен остатък но и фирмите 

имат преходен остатък и пак им даваме 30% искам да намерите отдели 
още да включим за добиване на дървесина.Като трябва от фирмите ще 

оставим 3 отдела на „бич” и ще добива и местното население от корен. 
В.Новакова – ама не може от там да добиват. 

Б.Подгорски – председател на ОбС , тези 632 куб. само в един отдел 
ли са ? 

М.Златарев – само в един са. 
М.Тороманова – съветник,искам да попитам тези двете таблици 

огледните сечи  пише 2019 год.грешно ли е ? 
М.Златарев – грешно е 2020 год. е 

С.Шипочинов – съветник,имам два въпроса защо се повтаря два 
пъти един и същ отдел и защо липсва един отдел,дали е техническа 

грешка,отдела който се повтаря е 90–72б и другия който липсва е 90-

73б. 
М.Златарев – да тук ще се коригира на 90-73б 

С.Шипочинов – съветник,към фирмите с възобновителните сечи към 
общината остават огледните това няма ли да затрудни по някакъв 

начин добиването на дървесина за 2020 година. 
М.Златарев – по-скоро не,миналата година по настояване на 

няколко съветника трябваше да назнача местни работници направих го 
края на февруари месец имахме възможност тръгнахме да работим и 

края на април започнаха да идват приказки от горските викат така 
нямаме започнаха да свършват дървата а бе как свършват дървата на 

всичките отдели имахме назначени хора.Направих една среща на която 
среща се събрахме и казаха добре ще работим обаче юни месец се 

получава същото аз имам 700 куб.дърва те първа трябва да се добиват 
една от бригадите от края на февруари до юни е добила 13 куб.дърва.  
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С.Шипочинов – съветник,тук в таблицата по ГСП имаме 13 960 куб. 

а по годишен план 12 104 куб. от къде се получава това нещо ? 
М.Златарев – това винаги има ГСП фирмата която държавата им 

плаща на горите и там са им дадени по принцип тези цифри и не са 

реалистични като тука тези отдолу по стопански план това горските 
така е задачата.По принцип винаги е така. 

Д.Ватахов – съветник,таксата на корен на добиването на местните 
фирми калка е на корен ако може да ми кажеш ? 

М.Златарев – не мога да кажа не ги помня на изус по решение на 
ОбС е. 

Д.Ватахов – съветник,на местното население е било 28 лв. за сечта 
до сега. 

М.Златарев – тези двата отдела позволяват по закон аз казах по 
Наредба повечето го знаят много добре Закона позволява тия двата 

санитарните можем да ги дадем на корен да знаете но имайте на 
предвид че тук са 1 500 куб.  

Д.Ватахов – съветник,предлагам за местните фирми тези 30% да 
отпаднат тия дърва те не са добили старите оставаме ги в преходен 

остатък и искаме нови.Предлагам тези отдели да отпаднат от сечта и да 

се дадат на местното население за сеч. 
М.Златарев – знам за какво идва реч и ви твърдя,че дървесина тук 

не добита  но не платена не е имало от началото на годината до 
момента както и тази година няма да има.Има не добита и няма да бъде 

добита но Наредбата казва когато до края на годината ползвателя е 
задължен да бъде заплатена дървесината и на това основание се пуска 

позволително за сеч за следващата година със срок за 6 месеца. 
Н.Карагьозов – ние ви влизаме в положение но това което се 

предлага го нямаме на лице аз пък ви казвам че съм един от хората и 
ви давам пример искам да си купя от 90 лв. и няма такова нещо нито 

искате да му вземете парите нито да му продадете. 
М.Златарев – ми не е така има си и винаги си е имало аз поне с 

такъв случай не съм запознат. 
Д.Ватахов – съветник,може ли обикновен гражданин да купува ОЗМ 

на 62 лв.? 

М.Златарев – Защо да не може. 
Д.Ватахов – съветник, г-н Карагьозов както чух е искал и не му е 

дадено? 
М.Златарев – Кой не му е да дойде и да каже при мен идвал ли си?  

Н.Карагьозов – вие бяхте в отпуска.Това е частен въпрос аз давам 
само пример без значение за кой става на въпрос. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , предложи да се прекрати 

дискусията и подложи  на гласуване докладната от кмета. 

 „За”- 4 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов,  

 „против” – 4 - Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, М.Иванов. 

 „въздържал се” – 3 - С.Павлов, С.Шипочинов, Р.Галинова. 

 Не се прие 
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 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 

направеното предложение от Д.Ватахов. 

 „За”- 6 -  Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, М.Иванов, 

С.Шипочинов, Р.Галинова. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 5 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, 

Б.Чилов, С.Павлов. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване така 

направеното предложение от М.Тороманова. 

 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов,С.Павлов,С.Шипочинов, Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0 

 Д.Ватахов – извън залата. 

 

 Приема се          

      Прие се решение № 35 

 На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.112 ал.1 и 

чл.115 от ЗГ, чл.5,ал.3,чл.38,чл.46,чл.49 и чл.66 от НУРВИД в горски 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 

дървесни и недървесни горски продукти 

1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от общински 

горски територии за 2020 година,съгласно Образец по чл.7 ал.1 от 

Наредбата по чл.95 ал.1 от ЗГ. 

2. Определя 70% от предвиденото ползване в Годишния план за 

ползване на дървесина – 2020 година да се предостави, чрез добив 

със собствени работници или юридически лица и продажба на добита 

дървесина по ценоразпис и търг,по реда на чл.66 ал.1 и ал.2 т.1,т2 и 

т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 

включващо подотдели :9081 „е”; 9084 „б”; 9072 „д”; 9072 „е”; 9074 

„в”; 9076 „б”; 9078 „п”; 9078 „т”; 9072 „а”; 9072 „б”; 9073 „б”; 9076 

„к”; 9077 „д”; 9077 „е”; 9078 „р”; 9081 „н”; 9082 „е”; 9094 „ж”; 9094 

„к”; 9094 „м”; 9094 „н”; 9094 „о”; 9094 „п”; 9095 „к”; 9081 „г” и 9081 

„д”. 
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 По точка разни от дневния ред - даване на съгласие кмета на 

община Копривщица да прехвърли собственост на движима вещ 

Ситроен Джъмпер ВТ2634ВМ дизел,с № двигател 

VF7YBBMVB11630736 с прилежащо към линейката медицинско 

оборудване основна носилка/шаси на носилка, електрическа 

платформа/маса, сгъваема носилка тип „столче” за 

транспортиране на болни, 2 броя кислородни бутилки х 10 

литра, управление на кислородна система, аспирационна 

инсталация на МБАЛ Пирдоп АД.  

 Б.Подгорски – председател на ОбС ,представи докладната от кмета. 

 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,уважаеми общински 

съветници процедурата за причината поради това,че ние нямаме 

спешна медицинска помощ нямаме хора,които да могат да обслужват 24 

часовата линейка и нямаме спешен център и затова предлагам да го 

дадем там където може да се използва. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

докладната на кмета. 

 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов,С.Павлов,С.Шипочинов, Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, 

Р.Галинова. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0 

 Приема се          

      Прие се решение № 36 

 На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА,чл.8 от ЗОС,общинската Наредба 

по чл.8 от ЗОС чл.24 и следващите от Закона за лечебните заведения  

и чл.9 т.9 буква а) от Наредба №25 от 4 ноември 1999г.ЗА ОКАЗВАНЕ 

НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 ОС Копривщица дава съгласие на кмета на община 

Копривщица да прехвърли собствеността на движима вещ 

Ситроен Джъмпер ВТ2634ВМ дизел,с № двигател 

VF7YBBMVB11630736 с прилежащо към линейката медицинско 

оборудване основна носилка/шаси на носилка, електрическа 

платформа/маса, сгъваема носилка тип „столче” за 

транспортиране на болни, 2 броя кислородни бутилки х 10 

литра,управление на кислородна система, аспирационна 

инсталация на МБАЛ Пирдоп АД.  
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 По точка –Отговори на Питания. 

 
 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,имаше питане за 

ремонта с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на 

общината. 
Проекта е изготвен в периода 2016 – 2017 г. за енергийна ефективност 

и ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата на 
ОА – Копривщица през юли 2018 год. е изготвен и е подадено за 

финансиране на проектопредложение със същото наименование по 
мярка 7.2 от програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. 

фонд земеделие,към момента проекта е на етап техническа и 
финансова оценка.Избора на проектанта е извършен с директно 

възлаганост сключен е договор на стойност 21 600лв. с ДДС. От които 
16 360 лв. за проектиране и 5 240 лв. за управление на авторски 

надзор.Сумата за проектиране е предварително платена с цел 
подобряване на енергийната ефективност на сградата на общината, 

очакваните резултати с енергийната ефективност да преминем от клас 
Д да преминем в клас А и да бъде годишния разход на потребление на 

енергия в размер на 133 мегават часа годишно което е около 30 000лв. 

годишно икономия на община Копривщица. 
 

Д.Ватахов – съветник:  

 

1. Колко едра и дребна дървесина има да се добиват до края на 

годината ? 

 

Я.Стоичков – съветник: 

 

1. На база на забавянето на т.2 с колко точно ощетяват общината 

до взимане на сила това решение ? 

 

  С.Павлов – съветник: 

 

1. Колко пари тези съветници които гласуваха тези заплати 

ощетяват общината със сравнение с тези които ако бяха 

гласували моето предложение ? 

  

Поради изчерпване на дневния ред г–н Б.Подгорски закри заседанието 

в 18:00 часа. 

 

 

 

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

   /Ц.Галинова/                       /Б.Подгорски/ 


