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ПРОТОКОЛ 

№42 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                           Община Копривщица 

ДАТА:                                      25.10.2018 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           14:10 h - 17:05 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

 

 

Днес 25.10.2018 г. от 14:00 часа  в заседателната зала на ОбС се 

проведе заседание на Общински съвет гр. Копривщица. 

      На заседанието присъстваха общински съветници и служители от ОА. 

          Б.Чилов-Закъснял 

           Р.Скендерова- Закъсняла 

           Р. Христов представи проекта за дневен ред.   

1. Обсъждане информация относно текущото изпълнение на 

бюджета към 30.06.2018година. 

2. Обсъждане информация относно състояние на „МБАЛ-Пирдоп” 

3. Обсъждане на информация относно снабдяването на дърва за огрев 

за отоплителен сезон  2018-2019год.Във връзка с решение №278 т.3 

на ОбС /20.09.2018 год. 

4. Обсъждане и приемане на решение относно  предоставяне на 

помещение на Сдружение „Здравец-Общинска организация на 

инвалидите-Копривщица”. 

5. Разглеждане на молба за партньорство от фондация „Малък зограф- 

България” 

6. Утвърждаване образци и декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от 

ЗПКОНПИ. 

7. Разни. 

8. Отговори на питания. 

9. Питания. 

 

      Я.Стоичков – общински съветник,предложи точка 3 да стане точка 2. 

 

Поради непостъпили други предложения Р. Христов – председател 

на ОбС, постави на гласуване променения дневен ред. 

По направеното предложение за промяна на дневния ред се 

направиха следните гласувания: 
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„за” – 10 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0 

Приема се. 

Прие се следния дневен ред: 

1. Обсъждане информация относно текущото изпълнение на 

бюджета към 30.06.2018година. 

2. Обсъждане на информация относно снабдяването на дърва за 

огрев за отоплителен сезон  2018-2019год.Във връзка с решение 

№278 т.3 на ОбС /20.09.2018 год. 

3. Обсъждане на информация относно състояние на „МБАЛ-

Пирдоп” 

4. Обсъждане и приемане на решение относно  предоставяне на 

помещение на Сдружение „Здравец-Общинска организация на 

инвалидите-Копривщица”. 

5. Разглеждане на молба за партньорство от фондация „Малък 

зограф- България” 

6. Утвърждаване образци на декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от 

ЗПКОНПИ. 

7. Разни. 

8. Отговори на питания. 

9. Питания. 

 

Р.Скендерова се присъедини. 

 

 По първа точка от дневния ред - Разглеждане на докладна 

записка от кмета на община Копривщица с вх. №121/15.10.2018 г., 

относно информация относно текущото изпълнение на бюджета 

към 30.06.2018година. 

         Б.Чилов се присъедини.  

         Р. Христов – председател на ОбС,г-н Доросиев председател на 

КОКСПЗВ давам Ви думата да докладвате предложението на комисията 

и след това ще дадем думата на главния финансист г-жа Йовкова. 

         Г.Доросиев докладва предложението на комисията. 

         В.Йовкова – Ние сме обобщили и представили материалите 

относно шестмесечието на 2018г.За мен няма нещо което да е 

притеснително темповете на приходите са спазени пропорционално на 

шестмесечие както и разходите. 

Поради не постъпили други предложения, Р. Христов – председател 
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на ОбС подложи последното на гласуване. 

„за“ – 11 - Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, Я. Банчев, Я. 

Стоичков, П.Вълов,С.Зайкова,Б.Чилов, К.Палавеев,Г.Доросиев,Д. Ватахов. 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 0  

Приема се 

         Прие се решение 283 

          На основание чл.51. ал.1 и чл.21 ал.1 т.6 във връзка с чл.27 ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА и чл.46 ал.2 от Наредбата за съставяне на бюджетна 

прогноза за местни дейности за следващите три години,за съставяне и 

приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Копривщица. 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 

Приема информация за изпълнение на бюджета към 

30.06.2018г.,съгласно Приложение 1,както следва: 

1.1 По прихода в т.ч.:                                           -  2 003 062лв. 

За делегирани от държавата дейности               -     746 479лв. 

За местни дейности                                                -  1 256 583лв. 

1.2 По разходи,в т.ч. :                                           -   2 003 062лв. 

За делегирани от държавата дейности               -       746 479лв. 

За дофинансиране на делегирани от 

Държавата дейности със собствени приходи     -        96 836лв. 

За местни дейности                                                -   1 159 747лв. 

Приема информация за поименния списък за капиталови разходи към 

30.06.2018г.съгласно  Приложение 2. 

            Приема информация за извънбюджетните сметки и фондове 

към 30.06.2018г. съгласно Приложение 3. 

 

   По втора точка от дневния ред - Обсъждане на информация 

относно снабдяването на дърва за огрев за отоплителен сезон  

2018-2019год.Във връзка с решение №278 т.3 на ОбС /20.09.2018 

год. 

Р. Христов –  Г-н Златарев - Директор на ОП е тук устно да 

предостави  информация която първо ще дам думата на него защото нито 

може да има становище на комисията или на когото и да било та така,че 

заповядайте г-н Златарев. 

М.Златарев – Аз ще представя последна информация за 

количествата.Към момента,които има да се добиват и извозват са 1360 

кубика,хората продължават да плащат просто искам да кажа,че в тази 

цифра има плаваща.В тази цифра 1360 кубика има които не са извозени 

210 кубика дъб.Сигурно сте чули,че спряхме и  дъба и бука по простотата 
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причина да издължим тези количества.Бук остава 1150 кубика в момента 

на склад са 302 кубика говоря в момента нарязани на склад готови за 

извозване.Със шофьорите нямам оплаквания в смисъл такъв започнаха да 

извозват редовно не по списъка които сме им дали,че се оказа,че от хората 

с фактури от Март и Април месец не искат сега дървата искат ги 

следващата година не знам каква е причината. 

Р.Христов – Имаше да се до извозват доста количества дърва на 

звената на бюджетна издръжка какво е положението там ? 

М.Златарев – По моя информация мисля,че е нормално,има само на 

детската градина не извозени на другите се оправиха нещата. 

Д.Ватахов – съветник,сега имаме друг проблем шофьорите не искат 

да взимат на хората фактурите. 

М.Златарев – Само да уточня за дървата на корен нещата се 

подобриха взеха повече хора да идват. 

Поради не постъпили други предложения, Р. Христов – председател 

на ОбС подложи последното на гласуване. 

„за“ – 10  Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, Я. Стоичков, С. 

Зайкова, Д. Ватахов, Я.Банчев, Д.Ватахов,Г.Доросиев и Б.Чилов. 

„против” –  0   

„въздържал се” – 0  

К.Палавеев отсъства от залата. 

         Приема се          

         Прие се решение 284 

          На основание: чл.21 ал.1 т.23  

          Общински съвет приема устно поднесената информация относно      

състоянието със снабдяването на жителите на община Копривщица с 

дърва за огрев за отоплителния сезон 2018-2019 година. 

 

 

 

 По трета точка от дневния ред – Обсъждане на информация 

относно състояние на „МБАЛ-Пирдоп” 

Р.Христов – Давам думата на г-н Доросиев да представи 

становището на комисията. 

Г.Доросиев – съветник,представи становището на комисията. 

Р.Христов –  вижда се,че за 2017 година са приети тридесет  

стационарно болни  а за първата половина на 2018 година двадесет 

болни.От предоставената информация е видно,че най малък брой пациенти 

са жителите на град Копривщица,което трябва да се има в предвид при 
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гласуването мандат на кмета за подписването на нов меморандум като за 

мен най правилния начин за дофинансиране да бъде разпредено на брой 

преминали болни а не както до сега на брой жители на община. 

         К.Палавеев – съветник ,трябва да има болница но начина на харчене 

не трябва да бъде така пропорционално на база собственост а трябва да 

бъде на база потребление.Значи ние имаме трийсет  пациента от шест 

месеца.До края на годината ще се извадят цифрите и при следващия 

меморандум да бъдат пропорционално на нуждите на населението и на 

тези които ги ползват защо Копривщени да плащат повече като ползват и 

Панагюрската болница.Вероятно може някаква друга организация да се 

направи но просто това население без медицинска помощ е не 

допустимо.Това е най разумното ние не можем да игнорираме тази 

болница в никакъв случай хората си я ползват.Реално ние можем да не 

плащаме една стотинка и те нямат право да откажат медицинска помощ. 

         Р.Христов – Колеги тука всичко където каза до момента д-р Палавеев 

е така.  

Поради не постъпили други предложения,Р.Христов– председател на 

ОбС подложи докладната на Кмета на гласуване. 

 „за“ – 10 – Р.Христов, Л.Цеков, Р.Скендерова, Я.Банчев, 

Я.Стоичков, Г.Доросиев, П.Вълов, С.Зайкова, Д.Ватахов, К.Палавеев. 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 0 

Б.Чилов отсъства от залата 

Приема се 

Прие се решение 285 

          На основание: Във връзка с чл.17 ал.1 т.4  и  чл.21 ал.1 т.23  

         Възлага на кмета на общината да продължи да изпълнява 

ангажимента по подписания меморандум до изтичането му,относно 

финансирането на МБАЛ- Пирдоп за 2018 година. 

 

 

         По точка четири от дневния ред - Обсъждане и приемане на 

решение относно  предоставяне на помещение на Сдружение „Здравец-

Общинска организация на инвалидите-Копривщица”. 

Г.Доросиев – съветник,представи становището на комисията. 

Р.Христов – Във връзка с решението на комисията направихме писмо 

до кмета да направи предложение за промяна на статута на помещението 

от публична в частна общинска собственост.Приложени са съответните 

документи. 

Р.Христов – Аз в случая предлагам да се вземат две решения. 

         Поради не постъпили други предложения, Р.Христов – председател 
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на ОбС подложи проекта за решение, предложен в докладната от Кмета на 

гласуване. 

 

„за“ – 11 - Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, Я. Стоичков, Г. 

Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, С. Зайкова, Д. Ватахов, К. Палавеев, Я. 

Банчев, 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 0  

Приема се 

         Прие се решение 286 

          На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА  чл.6 ал.1 от ЗОС във 

връзка с чл.3 ал.2 от ЗОС и чл.3 ал.2 от Наредбата за 

придобиване,управление,разпореждане с общинско имущество в 

община Копривщица. 

  

1.   Обявява от публична общинска собственост в частна 

общинска собственост поземлен имот с идентификатор 

38558.5.50.2 в квартал  33 парцел 4 с площ 815 кв.м находящ се 

на ул.„Любен Каравелов”№3 поради отпадането на 

предложението съгласно чл.3 ал.2.  

2. Възлага на община Копривщица да извърши необходимите 

действия за съставяне на акт за частна общинска собственост 

           И второто решение : 

       Приема се 

       Прие се решение 287 

       На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.20 ал.3 от      

Наредбата за реда на придобиване,управление,разпореждане с 

общинско имущество. 

1.  Общински съвет – Копривщица предоставя на Сдружение 

„Здравец-Общинска организация на инвалидите – 

Копривщица” помещение за клуб на сдружението в сграда с 

индификатор 38558.5.50.2 с застроена площ 39кв.м. с акт за 

частна общинска собственост при наемна цена 20 лв. с 

включено ДДС. 

 

 

 

        По точка пет от дневния ред - Разглеждане на молба за 

партньорство от фондация „Малък зограф- България” 



 7 

Г.Доросиев – съветник,представи становището на комисията. 

         Поради не постъпили други предложения, Р. Христов – председател 

на ОбС подложи молба за партньорство от фондация „Малък зограф- 

България” на гласуване. 

 

„за“ – 11- Р. Христов, Л. Цеков, Р. Скендерова, Я. Банчев, Я. 

Стоичков, Г. Доросиев, Б. Чилов, П. Вълов, С. Зайкова, Д. Ватахов, К. 

Палавеев 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 0 

Прие се решение 288 

На основание чл.21. ал.1 т.23  

1. Приема направеното предложение от управителя на фондация 

„Малък зограф-България” за партньорство в организацията и 

откриването за постоянна изложба на световното детско 

изкуство. 

2. Възлага на председателя ОбС за следващо заседание на 

комисията по КОКСПЗВ да изиска становища и да покани 

представители на дирекция на Музеите,ОА и директора на СУ 

„Л.Каравелов”.Във връзка с горното. 

По точка шест от дневния ред - Утвърждаване образци на 

декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ. 

 

Я.Стоичков -  представи становището на комисията. 

        Поради не постъпили други предложения, Р. Христов – председател 

на ОбС подложи последното на гласуване. 

 „за“–11-Р.Христов,Л.Цеков,Р.Скендерова,Я.Банчев,Г. 

Доросиев,Б.Чилов,П.Вълов,С.Зайкова,Д. Ватахов, К. Палавеев,Я.Стоичков. 

„против“ – 0 

„въздържал се“ – 0 

 

Прие се решение 289 

          На основание: чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.35 ал.3 

от ЗПКОНПИ. 

 1. Утвърждава образци на декларации по чл.35 ал.1 т.1 и т.3 

от ЗПКОНПИ.Съгласно образец 1 и образец 2 на настоящото 

решение. 
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  По точка – Питания. 

 

Я.Банчев – съветник:  

1. След като на втора сесия не ми се отговаря предлагам да изискаме 

протоколи от решения на сесията за сумите,приемен протокол от 

комисията която е приела готовите улици,закърпените дупки,сумата 

която е изплатена и да дадем фирмата на прокуратурата за качеството 

и изпълнението. 

  К.Палавеев – съветник: 

1. До кмета и ОА – предприети ли са действия във връзка с предстоящия 

XII национален събор ? 

2. Дали е мислено за обособяване на общинска зона и обезщетяване  на 

собственици които са на тези терени в местност „Събора” ? 

 

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

в 17:05 часа. 

 

 

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

   /Ц.Галинова/             /Р. Христов/ 

 


