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ПРОТОКОЛ 

№5 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                           Община Копривщица 

ДАТА:                                      23.12.2019 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           14:05 h –19:10 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 23.12.2019 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 бъдат включени още две точки : 

- По предложение на инж.Ч.Косев - ОбС на гр. Копривщица да 

разгледа каква ще бъде процедурата  по отношение на водния проблем 

на гр.Копривщица. 

- Предлагам да преразгледаме Решението на ОбС за 

възнаграждението на общинските съветници. 

 

1. Разглеждане  и вземане на решение на докладна записка на 

кмета във връзка с приетия годишен план за ползване на 

дървесина от общински горски територии, собственост на 

община Копривщица за 2020 година. 

2. Разглеждане  и вземане на решение на докладна записка на 

кмета във връзка с приемане на промени в Наредба №2 за 

местните такси, тяхното определяне и администрирането им. 

3. Разглеждане  и вземане на решение на докладна записка на 

кмета във връзка с приемане на промяна в Наредба за цени на 

услуги на територията на община Копривщица. 

4. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка 

относно възнаграждение на кмета на община Копривщица. 

5. Разглеждане  и вземане на решение на докладна записка 

относно наше решение №35/16.12.2019г. 

6. Разглеждане  и вземане на решение на докладна записка на 

кмета във връзка с разрешаване изработване на ПУП – ИПРЗ – 

изменение план регулация и застрояване за ПИ 38558.11.21 от 

КК на гр.Копривщица. 
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7. Разглеждане и вземане на решение за съставяне на постоянна 

комисия към ОбС Копривщица на основание чл.35 ал.1 т.1,чл.36 

ал.1 и чл.72 ал.2 т.1 и 3 от ЗПКОНПИ. 

8. Разни 
9. Отговори на питания 

10. Питания  
 М.Тороманова – съветник,имам предложение т.5 да стане т.2. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване 

направеното от М.Тороманова предложение. 

 „За”- 9 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

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

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0  

 С.Шипочинов - отсъства 

 Р.Галинова – отсъства 
 

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”- 9 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

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

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0  

 

 По първа точка от дневния ред - Разглеждане  и вземане 

на решение на докладна записка на кмета във връзка с 

приетия годишен план за ползване на дървесина от общински 

горски територии, собственост на община Копривщица за 2020 

година. 

Б.Подгорски– председател на ОбС,даде думата на М.Тороманова – 

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

становището на комисията. 
Б.Подгорски– председател на ОбС,тази група която ще изчета е 

тази група която може да получава безвъзмездно:деца с увреждания; 
приемни родители;деца сираци и самотни родители с издръжка (която е 

потърсена дали е дадена от родителя или по съдебен път или от 

социалните след като тази издръжка не е потърсена това не се води 
самотен родител). 

Р.Галинова – съветник,влезна в залата. 
Б.Подгорски– председател на ОбС,временния склад ще заработи. 

М.Тороманова – съветник,искам да си обясня вота който ще  
гласувам начина на гласуване,така предложената таблица с цените аз 

няма да я подкрепя, първо цената на дървесината на хората е 40,00 лв 
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без ДДС. 40,00 лв. говорим за пр.м3 на пл.м3 отива 66,00 лв. горе долу. 

Дървесина строителната трупи за бичене 56,00 лв.; трупи за бичене от 
8 до 10 56,00 лв.; технологична дървесина 61,00лв.; греди обли 61,00 

лв.; дървата за огрев на пл.м3 излизат по скъпи това го говорихме вие 

пак сте го сложили по ниска цената на технологичната. Предприятието 
казват,че им трябват пари защото издържат звено чистота и звеното 

което подържат калдъръмите но в същото време стана ясно,че 
100 000лв. от мерите са при вас в бюджета и 150 000 лв. по пран 

сметката за битови отпадъци също са при вас което според мен покрива 
разходите за тези две звена. В един момент на тези цени вие със 

строителната дървесина не може да покриете разходите на 
служителите, които работят само в звеното селско и горско стопанство 

грубо го смятам разбира се не е до стотинка. Аз ви помолих,че тази 
цена е много голяма да си преразгледате бюджета на предприятието да 

намерите ниши и тази цена да бъде поне малко намалена.Както виждам 
към новата таблица не е мръднало вашето предложение поради което 

аз лично няма да го подкрепя.  
С.Павлов – съветник,имам предложение по докладната на кмета 

по точка  7 където е предлагам в т.3 да остане до гр.Копривщица т.3 да 

стане родители на новородено дете,отглеждано на територията на 

гр.Копривщица на което поне един от тях е с постоянен адрес в 

гр.Копривщица да премахнем одобрено от комисията за 

предотвратяване на финансова подкрепа просто за всички, които имат 

новородено дете през годината да са преференциални цените.Другото 

което искам да попитам за домашен социален патронаж нали са на ток 

вече 65 куб. не са ли много тези дърва? Другото ми предложение 

говорих с хората от читалището казаха,че 20куб. няма да им стигнат 

поради това,че сцената вече се отоплява на дърва ако може тях да ги 

направим на 30куб. а не на 20куб. за да могат да имат и за сцената и 

това което остана техническа грешка Дирекция на музеите я има два 

пъти да го махнем. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, социалния патронаж 

те винаги са били на дърва тока е съвсем малко сега ако наблегнат 

повече ще си види според резултатите но и 65 куб. те повече от 30 куб. 

никога не са взимали през годините. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване 

направеното от С.Павлов предложение т.3 да бъде променена. 

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

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

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0 
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 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване 

направеното от С.Павлов предложение от 65куб.см3 на социален 

патронаж да остане 55 куб.м3. 

 „За”- 8 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов, Л.Цеков, М.Тороманова. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 2 - Д.Ватахов, Р.Галинова. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване 

направеното от С.Павлов предложение от 20куб.см3 на Народно 

читалище „Х.Н.Д.Палавеев” да стане 30 куб.м3. 

 „За”- 9 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

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

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 1 - Л.Цеков. 

 

 

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

дискусията и подложи  на гласуване така внесената докладна от кмета 
на община Копривщица. 

  

 „За”- 5 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

С.Павлов. 

 „против” – 3 - М.Тороманова, Д.Ватахов, Р.Галинова. 

 „въздържал се” – 2 - М.Иванов, Л.Цеков. 

 Не се приема           

      

 М.Иванов – съветник,предлагам 6,00лв. увеличение на кубик за 

всички дърва в графа за жители на гр.Копривщица от временен склад. 

 Н.Кривиралчев – съветник,в такъв случай щом ще намаляваме 

дървата трябва да вдигнем малко преференциалните цени за да 

достигнем някаква себестойност.Предлагам с 2,00лв. да ги вдигнем 

всички с преференциални цени. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване 

направеното от М.Иванов предложение 6,00лв. увеличение на кубик за 

всички дърва в графа за жители на гр.Копривщица от временен склад. 

 „За”- 6 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов,  

 „против” – 3 - М.Тороманова, Д.Ватахов, Л.Цеков. 

 „въздържал се” – 1 - Р.Галинова. 
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 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване 

направеното от Н.Кривиралчев предложение 2,00лв. да ги вдигнем 

всички с преференциални цени. 

 „За”- 6 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Иванов, С.Павлов. 

 „против” – 2 - М.Тороманова, Д.Ватахов. 

 „въздържал се” – 2 - Р.Галинова, Л.Цеков. 

  

 С.Шипочинов – съветник,влезна в залата. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване 

докладната на кмета с направените промени. 

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

М.Иванов, С.Шипочинов, С.Павлов. 

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

 „въздържал се” – 0 

 Приема се          

      Прие се решение № 37 

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

Приема следните цени за добита дървесина по ценоразпис: 

I. От централен склад 

СОРТИМЕНТ Мярка Единична 

Цена без  

ДДС-бк. 

Единична 

Цена без  

ДДС-дъб-

гбр. 

Единична 

Цена без  

ДДС-

м.шир. 

Единична 

Цена без  

ДДС-бб. 

Единична 

Цена без  

ДДС-см. 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ       

За жители на гр. 

Копривщица 

Пр.м3 52,00 55,00 43,00 43,00 43,00 

За собственици 

на жилищни 

сгради в 

гр.Копривщица 

Пр.м3 55,00 58,00 45,00 45,00 45,00 

За ЮЛ 

развиващи 

дейността си на 

територията на 

гр. Копривщица 

и жители на 

др.нас.места 

Пр.м3 76,00 79,00 50,00 50,00 50,00 

На 

преференциални 

цени 

Пр.м3 47,00 50,00 41,00 41,00 41,00 
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II. От временен склад 

КАТЕГОРИЕ/СОРТИМЕНТ Мярка Единична 

Цена без  

ДДС-бк. 

Единична 

Цена без  

ДДС-дъб-

гбр. 

Единична 

Цена без  

ДДС-

м.шир. 

Единична 

Цена без  

ДДС-бб. 

Единична 

Цена без  

ДДС-см. 

ЕДРА       

Трупи за шперплат Пл.м3 155,00 165,00 - - - 

Трупи за бичене >50 Пл.м3 110,00 115,00 76,00 110,00 115,00 

Трупи за бичене от 30 

до 49 см 

Пл.м3 105,00 110,00 76,00 105,00 110,00 

Трупи за бичене от 18 

до 29 см 

Пл.м3   95,00 100,00 71,00   86,00    95,00 

СРЕДНА       

Трупи за бичене от 15 

до 17 см 

Пл.м3 61,00 66,00 56,00 71,00 76,00 

Трупи за бичене от 11 

до 14 см 

Пл.м3 56,00 61,00 51,00 61,00 65,00 

Трупи за бичене от 8 до 

10 см 

Пл.м3 56,00 61,00 51,00 61,00 65,00 

Технологична от ДСД Пл.м3 61,00 66,00 56,00 56,00 56,00 

Греди обли Пл.м3 61,00 66,00 56,00 56,00 56,00 

ДРЕБНА       

VI клас Пл.м3 56,00 61,00 56,00 56,00 56,00 

Технологична 

дървесина 

Пл.м3 61,00 66,00 56,00 56,00 56,00 

Технологична от дърва Пл.м3 61,00 66,00 56,00 61,00 61,00 

ОЗМ от ЕСД,ССД,ДСД и 

дърва 

Пл.м3 67,00 70,00 67,00 67,00 71,00 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ       

За жители на гр. 

Копривщица 

Пр.м3 36,00 39,00 27,00 27,00 27,00 

За собственици на 

жилищни сгради в 

гр.Копривщица 

Пр.м3 43,00 46,00 33,00 33,00 33,00 

За ЮЛ развиващи 

дейността си на 

територията на гр. 

Копривщица и жители 

на др.нас.места 

Пр.м3 66,00 69,00 40,00 40,00 40,00 

На преференциални 

цени 

Пр.м3 27,00 30,00 21,00 21,00 21,00 

 

 

 

 

 



 7 

III. От корен – местно население – физически лица 

ЦЕНИ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ КОРЕН  

 

СОРТИМЕНТ 

Количество Единична 

Цена без  

ДДС-бк. 

Единична 

Цена без  

ДДС-дъб-

гбр. 

Единична 

Цена без  

ДДС-бб. 

Единична 

Цена без  

ДДС-см. 

Трупи за 

шперплат 

Пл.м3 126,00 129,00 - - 

Трупи за бичене I 

a 

Пл.м3 67,00 70,00 - - 

Трупи за бичене I Пл.м3 62,00 65,00 65,00 70,00 

Трупи за бичене II Пл.м3 59,00 62,00 58,00 65,00 

Трупи за бичене 

III 

Пл.м3 30,00 33,00 40,00 43,00 

Трупи за бичене 

IV-V 

Пл.м3 30,00 33,00 25,00 27,00 

Технологична от 

ССД 

Пл.м3 30,00 33,00 18,00 20,00 

Технологична от 

ДСД 

Пл.м3 30,00 33,00 18,00 20,00 

VI кл. Пл.м3 30,00 33,00 22,00 24,00 

Технологична от 

дърва 

Пл.м3 30,00 33,00 18,00 18,00 

ОЗМ Пл.м3 35,00 38,00 35,00 35,00 

Дърва за огрев Пл.м3 21,00 23,00 18,00 18,00 

 

IV. От корен – юридически лица  

ЦЕНИ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ КОРЕН  

 

СОРТИМЕНТ 

Количество Единична 

Цена без  

ДДС-бк. 

Единична 

Цена без  

ДДС-дъб-

гбр. 

Единична 

Цена без  

ДДС-бб. 

Единична 

Цена без  

ДДС-см. 

Трупи за 

шперплат 

Пл.м3 126,00 129,00 - - 

Трупи за бичене I 

a 

Пл.м3 75,00 75,00 - - 

Трупи за бичене I Пл.м3 62,00 65,00 70,00 75,00 

Трупи за бичене II Пл.м3 59,00 62,00 60,00 65,00 

Трупи за бичене 

III 

Пл.м3 30,00 33,00 42,00 45,00 

Трупи за бичене 

IV-V 

Пл.м3 30,00 33,00 25,00 27,00 
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Технологична от 

ССД 

Пл.м3 30,00 33,00 20,00 20,00 

Технологична от 

ДСД 

Пл.м3 30,00 33,00 20,00 20,00 

VI кл. Пл.м3 30,00 33,00 22,00 24,00 

Технологична от 

дърва 

Пл.м3 30,00 33,00 18,00 18,00 

ОЗМ Пл.м3 35,00 38,00 35,00 35,00 

Дърва за огрев Пл.м3 28,00 31,00 20,00 20,00 

 
V. Цените за други широколистни да се приемат цените на 

меки широколистни. 

VI. Цените за други иглолистни да се приемат цените за смърч. 

VII. ОП „Копривщица” да предостави на преференциални 

цени,през 2020г. дърва за огрев от временен склад , намиращи се в 

Общинска горска територия без право на транспортиране извън 

територията на гр.Копривщица както следва:  

1. Ветерани от войните и военно инвалиди – за сметка на 

Община Копривщица по 10,00 (десет) пр.м3 – трима граждани. 

2. Родители на три и повече деца до осемнадесета годишна 

възраст от които поне единият е с постоянен адрес в гр. Копривщица – 

7 (седем) пр.м3 

3. Родители на новородено дете,отглеждано на територията 

на гр.Копривщица на което поне един от тях е с постоянен адрес в 

гр.Копривщица за новородено – 7 (седем) пр.м3 

4. Лица на възраст над 80 години - 7 (седем) пр.м3 

5. Лица с намалена работоспособност 50% и над 50% - 7 

(седем) пр.м3. 

6. Социално слаби,самотно живеещи граждани – срещу 

удостоверение от Регионална дирекция социално подпомагане. 

7. Лица които са на социално подпомагане  - срещу 

удостоверение от Регионална дирекция социално подпомагане. 

8. Община Копривщица – административна сграда – 60,00 

(шестдесет) пр.м3 

9. Домашен социален патронаж – 55 (петдесет и пет) пр.м3. 

10. Първо класно училище – жив музей – 70 (седемдесет) 

пр.м3. 

11. Посетителски център „Богдан” – 30 (тридесет) пр.м3. 

12. Дирекция на музеите – 45 (четиридесет и пет) пр.м3. 

13. СУ „Любен Каравелов” – 170 (сто и седемдесет) пр.м3. 

14. ЦДГ „Евлампия Векилова” – 300 (триста) пр.м3 

15. Народно читалище „Х.Н.Д.Палавеев” – 30 (тридесет) пр.м3. 

 По втора точка от дневния ред - Разглеждане  и вземане 
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на решение на докладна записка относно наше решение 

№35/16.12.2019г. 

Б.Подгорски– председател на ОбС,даде думата на М.Тороманова – 
председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи 

становището на комисията. 
  

Б.Подгорски – председател на ОбС,след проведена дискусия 

подложи на гласуване докладната на кмета на община Копривщица. 
  „За”- 6 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

Л.Цеков, М.Тороманова,  

 „против” – 1 - Д.Ватахов, 

 „въздържал се” – 4 - М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Р.Галинова. 

 Приема се          

      Прие се решение № 38 

 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.46 и чл.66 от НУРВИД в горски 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването 

на дървесни и недървесни горски продукти. 

 Определя 30% от предвиденото ползване в Годишния план за 

ползване на дървесина – 2020 година да се предостави на ОП 

„Копривщица” чрез продажба на корен по ценоразпис утвърден 

от ОбС Копривщица. 

 Включващо подотдели: 9096 „е”;9096 „б”; 9096 „в”; 9110 

„е”; 9110 „ж”; 9110 „з”; 9110 „и” и 9110 „м”. 

 По трета точка от дневния ред - Разглеждане  и вземане 

на решение на докладна записка на кмета във връзка с 

приемане на промени в Наредба №2 за местните такси, 

тяхното определяне и администрирането им. 

Б.Подгорски– председател на ОбС,даде думата на М.Тороманова – 

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

становището на комисията и предложи да се гласува точка по точка. 

І. В наименованието да се допълни „ ........... в община 
Копривщица”; 

Б.Подгорски– председател на ОбС,подлагам на гласуване така 
изчетеното предложение. 

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

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

Б.Чилов. 

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 0  

Приема се    
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ІІ. В глава Втора, Местни такси, раздел ІІ – Такси за ползване 

на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и 

терени с друго предназначение: 

 
Било: Чл.18. /1/. За разполагане на маси върху общински терен с 

цел търговия:  
  /2/.За ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни 

заведения, кафе-сладкарници, барове и магазини - 1,50 лв./кв.м. на 
месец, за периода от 01.05 до 30.09  

Да стане: /2/. За ресторанти, заведения за бързо обслужване, 
питейни заведения, кафе-сладкарници, барове и магазини - 2,50 

лв./кв.м. на месец, за периода от 01.04 до 31.10  
 

С.Шипочинов – съветник,предлагам периода да остане от 01.05 до 
30.09.  

 
 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване 

направеното от С.Шипочинов предложение. 

 „За”- 4 – Р.Галинова, М.Тороманова, Л.Цеков, С.Шипочинов. 

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 3 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Д.Ватахов. 

Декларират конфликт на интереси: Я.Стоичков, С.Павлов, М.Иванов, 

Б.Чилов. 

Не се приема 
  

Б.Подгорски– председател на ОбС,подлагам на гласуване така 
изчетеното предложение от докладната на кмета. 

„За”- 7 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Л.Цеков, М.Тороманова, 

Д.Ватахов, Р.Галинова, С.Шипочинов. 

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 0 

 Декларират конфликт на интереси: Я.Стоичков, С.Павлов, М.Иванов, 

Б.Чилов. 

 Приема се         

 

Било: /3/. За ползване на общински терен за построяване на 
временни навеси и временни търговски обекти - целогодишно - 2,50 

лв./кв.м.  
Да стане: /3/ За ползване на общински терен за построяване на 

временни навеси /целогодишно/ - 2,50 лв./кв.м. на месец. 
 

Б.Подгорски– председател на ОбС,подлагам на гласуване така 
изчетеното предложение от докладната на кмета. 

„За”- 7 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Л.Цеков, М.Тороманова, 
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Д.Ватахов, Р.Галинова, С.Шипочинов. 

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 0 

 Декларират конфликт на интереси: Я.Стоичков, С.Павлов, М.Иванов, 

Б.Чилов. 

 

Било: /4/. За ползване на място върху, което са организирани 
панаири, събори и празници - 5,00 лв./ кв.м. на ден.  

Да стане и се добави: - /4/. За ползване на общински терен в 
празнични дни, панаири и събори - 8,00 лв./ кв.м. на ден 

 -  За ползване на общински терен в непразнични дни – 5,00 лв. / 
кв.м. на ден. 

 - По време на Националния събор на народното творчество – 20,00 
лв.кв.м на ден 

 
Б.Подгорски– председател на ОбС,предлагам от 5,00 лв. да стане 

8,00 лв. и от 2,50 лв. за непразнични да стане 5,00лв. и да добавим 
 - По време на Националния събор на народното творчество – 20,00 

лв.кв.м на ден 
 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване 

направеното от него предложение. 

 „За”- 8 – Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Д.Ватахов, 

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

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 0   

Декларират конфликт на интереси: С.Павлов, М.Иванов, Б.Чилов. 

 Приема се         

 
Било: /5/. За разполагане на строителни материали върху 

общински терен, както следва:  
а/ в градска част – 4,00 лв./кв.м. на месец;  

б/ извън градска част – 2,00 лв./кв.м. на месец 
Да стане:  /5/. За разполагане на строителни материали, 

селскостопански инвентар и селскостопанска продукция 
/фураж, жито и др./ върху общински терен, както следва: 

а/  в градска част – 4,00 лв./кв.м. на месец; 
б/  извън градска част – 2,00 лв./кв.м. на месец 

 
М.Тороманова – съветник,предлагам в градска част да е 2,50лв. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване 

направеното от М.Тороманова предложение. 

 „За”- 4 – Р.Галинова, М.Тороманова, Л.Цеков, Д.Ватахов. 

 „против” – 0   
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 „въздържал се” – 7 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, 

Б.Чилов, С.Шипочинов, М.Иванов, С.Павлов, 

Не се приема 
 

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

изчетеното предложение по докладната на кмета. 
„За”- 8 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Я.Стоичков, С.Павлов, М.Иванов, 

Б.Чилов,  М.Тороманова, С.Шипочинов. 

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 3 - Д.Ватахов, Р.Галинова, Л.Цеков. 

Приема се 

 
Било: /8/За продажба на сладко от плодове, царевица, мед, гъби, 

сушени плодове и други дарове от природата:  
а/ 30,00 лв. на месец  

б/ 5,00 лв. на ден  
Да стане: /8/. За продажба на сладко от плодове, царевица, мед, 

гъби, сушени плодове и други дарове от природата, плетива, сувенири 
и рекламни материали на общински сергии и колички, както следва:   

а/ 30,00 лв. на месец  
б/ на собствена сергия и пред обособени търговски обекти – 15,00 

лв./кв.м на месец 

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

изчетеното предложение по докладната на кмета. 
„За”- 8 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, М.Иванов, Б.Чилов,  

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

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 1 - Д.Ватахов,  

Декларират конфликт на интереси - Я.Стоичков, С.Павлов. 

Приема се 
 

Било: /9/За продажба на плетива, сувенири и рекламни материали 
– да отпадне цялата алинея. 

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

изчетеното предложение по докладната на кмета. 
„За”- 9 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Я.Стоичков, С.Павлов, М.Иванов, 

Б.Чилов,  М.Тороманова, С.Шипочинов, Д.Ватахов, Р.Галинова, Л.Цеков. 

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 0 

Декларират конфликт на интереси - Я.Стоичков, С.Павлов. 

Приема се 
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ІІІ. В глава Втора, Местни такси, раздел ІІІ – Такси за 

административни услуги: 
 

Чл.28.Административни услуги както следва: 

Било: /4/ За поставяне на рекламно пано в града,след съгласуване 
с Дирекция „ТСУ” в община Копривщица както следва: 

а/ за рекламно пано - 1 кв.м.- 40,00 лв.  
б/ за рекламно пано-под и над 1 кв.м. - пропорционално на 1 кв.м.  

в/ за рекламна указателна табелка - 0,5 кв.м.- 10,00 лв.  
г/ за рекламна указателна табелка – под и над 0,5 кв.м.-

пропорционално към 0,5 кв.м. съгласно таксата за указателна табелка.  
Да стане: /4/. За поставяне на рекламно пано в града, след 

съгласуване с Дирекция „ТСУ” в община Копривщица както следва:  
а/ за рекламно пано - 100,00 лв. / кв.м. годишна такса 

б/ за рекламно пано - под и над 1 кв.м.- пропорционално на 1 кв.м. 
съгласно а/ годишна такса 

в/ за рекламна указателна табелка  
- до 0,5 кв.м.- 15,00 лв. годишна такса 

- над 0,5 кв.м. - 25,00 лв. годишна такса 

 
М.Тороманова – съветник,искам да добавим за поставяне на 

рекламно пано в града и за рекламна указателна табела да пише след 

съгласуване с Дирекция „ТСУ” в община Копривщица. 
 

Б.Подгорски– председател на ОбС,подлагам на гласуване така 
изчетеното предложение по докладната на кмета и добавеното от 

М.Тороманова. 
 „За”- 9 - Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Я.Стоичков, С.Павлов, 

М.Тороманова, С.Шипочинов, Д.Ватахов, Р.Галинова, Л.Цеков. 

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 0 

Декларират конфликт на интереси -. М.Иванов, Б.Чилов. 

Приема се 

 
Чл.31. Административни услуги както следва: не се 

разглежда поради техническа грешка. 
 

І. В глава Втора, Местни такси, раздел ІV – Такси за ползване 
на детска градина, домашен социален патронаж, общежития и други 

общински социални услуги: 
 

Било: Чл.36 /2/. Освободени от такса са: 
а/ деца кръгли сираци 

Да стане: Чл.36 /2/. Освободени от такса са: 
а/ деца полусираци и сираци, като за ползване на преференциите, 

родителите или настойниците подават декларация, придружена с 
документи до директора на учебното заведение. 
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Чл.38. /4/. След приключване на учебната година, децата 
навършили предучилищна възраст могат да ползват услугата „детска 

градина” , като заплаща постоянна такса в размер на 50,00 лв./на 

месец при посещение на детето от пълен месец – да отпадне, поради 
това, че същите биват записани на училище.  

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

изчетеното предложение по докладната на кмета. 
 

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

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

Р.Галинова, Л.Цеков. 

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 0 

Приема се 
Б.Подгорски – председател на ОбС, да се вземе под внимание в 

частта си в Наредба №2 достъп до обществена информация цените на 
услугата да се вземе в предвид Заповедта на Министъра на финансите 

от 29.11.2011г. 
 

Б.Подгорски – председател на ОбС,след проведената дискусия 
подложи на гласуване докладната на кмета на община Копривщица с 

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

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

Р.Галинова. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 0  

 Приема се          

      Прие се решение № 39 

 На основание чл.44 ал.1 т.5 и във връзка с чл.21 ал.1 т.7  от ЗМСМА 

Приема направените промени в Наредба №2 за местните такси, 
тяхното определяне и администрирането им, както следва: 

І. В наименованието да се допълни „ ........... в община 
Копривщица”; 
ІІ. В глава Втора, Местни такси, раздел ІІ – Такси за ползване на 

пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и 
терени с друго предназначение: 

 
Било: Чл.18. /1/. За разполагане на маси върху общински терен 

с цел търговия:  

  /2/.За ресторанти, заведения за бързо обслужване, 
питейни заведения, кафе-сладкарници, барове и магазини - 1,50 

лв./кв.м. на месец, за периода от 01.05 до 30.09  
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Да стане: /2/. За ресторанти, заведения за бързо обслужване, 

питейни заведения, кафе-сладкарници, барове и магазини - 2,50 
лв./кв.м. на месец, за периода от 01.04 до 31.10  

 
Било: /3/. За ползване на общински терен за построяване на 

временни навеси и временни търговски обекти - целогодишно - 2,50 

лв./кв.м.  
Да стане: /3/ За ползване на общински терен за построяване на 

временни навеси /целогодишно/ - 2,50 лв./кв.м. на месец. 
 
Било: /4/. За ползване на място върху, което са организирани 

панаири, събори и празници - 5,00 лв./ кв.м. на ден.  
Да стане и се добави: - /4/. За ползване на общински терен в 

празнични дни, панаири и събори - 8,00 лв./ кв.м. на ден 
 -  За ползване на общински терен в непразнични дни – 5,00 лв. / 

кв.м. на ден. 

 - По време на Националния събор на народното творчество – 
20,00 лв. 

кв.м на ден 
 

Било: /5/. За разполагане на строителни материали върху 
общински терен, както следва:  

а/ в градска част – 4,00 лв./кв.м. на месец;  

б/ извън градска част – 2,00 лв./кв.м. на месец 
Да стане:  /5/. За разполагане на строителни материали, 

селскостопански инвентар и селскостопанска продукция /фураж, 
жито и др./ върху общински терен, както следва: 

а/  в градска част – 4,00 лв./кв.м. на месец; 

б/  извън градска част – 2,00 лв./кв.м. на месец 
 

Било: /8/За продажба на сладко от плодове, царевица, мед, 
гъби, сушени плодове и други дарове от природата:  

а/ 30,00 лв. на месец  

б/ 5,00 лв. на ден  
Да стане: /8/. За продажба на сладко от плодове, царевица, мед, 

гъби, сушени плодове и други дарове от природата, плетива, сувенири 
и рекламни материали на общински сергии и колички, както следва:   

а/ 30,00 лв. на месец  

б/ на собствена сергия и пред обособени търговски обекти – 
15,00 лв./кв.м на месец 

Било: /9/За продажба на плетива, сувенири и рекламни 
материали – да отпадне цялата алинея. 

 

ІІІ. В глава Втора, Местни такси, раздел ІІІ – Такси за 
административни услуги: 

 
Чл.28.Административни услуги както следва: 
Било: /4/ За поставяне на рекламно пано в града,след 

съгласуване с Дирекция „ТСУ” в община Копривщица както следва: 
а/ за рекламно пано - 1 кв.м.- 40,00 лв.  

б/ за рекламно пано-под и над 1 кв.м. - пропорционално на 1 
кв.м.  
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в/ за рекламна указателна табелка - 0,5 кв.м.- 10,00 лв.  

г/ за рекламна указателна табелка – под и над 0,5 кв.м.-
пропорционално към 0,5 кв.м. съгласно таксата за указателна табелка.  

Да стане: /4/. За поставяне на рекламно пано в града, след 
съгласуване с Дирекция „ТСУ” в община Копривщица както следва:  

а/ за рекламно пано - 100,00 лв. / кв.м. годишна такса 

б/ за рекламно пано - под и над 1 кв.м.- пропорционално на 1 
кв.м. съгласно а/ годишна такса 

в/ за рекламна указателна табелка  
- до 0,5 кв.м.- 15,00 лв. годишна такса 
- над 0,5 кв.м. - 25,00 лв. годишна такса 

 

Чл.31. Административни услуги както следва: не се 

разглежда поради техническа грешка. 
 

І. В глава Втора, Местни такси, раздел ІV – Такси за ползване на 
детска градина, домашен социален патронаж, общежития и други 

общински социални услуги: 
 
Било: Чл.36 /2/. Освободени от такса са: 

а/ деца кръгли сираци 
Да стане: Чл.36 /2/. Освободени от такса са: 

а/ деца полусираци и сираци, като за ползване на 
преференциите, родителите или настойниците подават декларация, 
придружена с документи до директора на учебното заведение. 

 
Чл.38. /4/. След приключване на учебната година, децата 

навършили предучилищна възраст могат да ползват услугата „детска 
градина” , като заплаща постоянна такса в размер на 50,00 лв./на 
месец при посещение на детето от пълен месец – да отпадне, поради 

това, че същите биват записани на училище.  
 

 По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане  и вземане 

на решение на докладна записка на кмета във връзка с 

приемане на промяна в Наредба за цени на услуги на 

територията на община Копривщица. 

Б.Подгорски– председател на ОбС,даде думата на М.Тороманова – 
председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи 
становището на комисията и предложи да се гласува точка по точка. 

 
І. В Раздел ІІ, Цени за поддържане на гробни места: 

 
Било: Чл.16. /1/. За поддържане на гроб - 20,00 лв./годишно /  

Да стане: Чл.16. /1/. За поддържане на гроб - 120,00 лв. 

/годишно / 

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

изчетеното предложение по докладната на кмета. 

 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 
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Л.Цеков, М.Тороманова, М.Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Д.Ватахов,  

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 1 - Р.Галинова. 

 
ІІ. В Раздел ІІІ, Цени за обредни дейности:  

Било: Чл.18. За извършване на ритуал – сключване на граждански 
брак се заплаща цена, както следва:  

- в ритуална зала – 100,00 лв.  
- за изнесен ритуал – 150,00 лв. 

Да стане: Чл.18. За извършване на ритуал – сключване на 
граждански брак се заплаща цена, както следва:  

- в ритуална зала – 150,00 лв.  

- за изнесен ритуал – 200,00 лв. 

 

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

изчетеното предложение по докладната на кмета. 
 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

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

Р.Галинова. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 1 - С.Павлов. 

  
Било: Чл.20. За извършване услуга погребение се заплаща цена - 

150,00 лв. 

Да стане: Чл.20. За извършване услуга погребение се заплаща 

цена - 250,00 лв. 

 

Б.Подгорски– председател на ОбС,подлагам на гласуване така 
изчетеното предложение по докладната на кмета. 

 „За”- 9 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

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

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 2 - М.Тороманова, Д.Ватахов. 

 

ІІІ. В раздел VІ, Цени на гора: 
 

Било: Чл.27. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Копривщица”, 
както следва: 

-  Издаване на позволително за сеч, разрешително за извоз, 
превозни билети и удостоверения – 1,50 лв./бр.  

 
Да стане: Чл.27. Цени на услуги, предоставяни от ОП 

„Копривщица”, както следва: 
- Издаване на позволително за сеч, разрешително за извоз, 

превозни билети и удостоверения – 2,00 лв./бр. 
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Б.Подгорски– председател на ОбС,подлагам на гласуване така 

изчетеното предложение по докладната на кмета. 
 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

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

Р.Галинова. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 1 - Д.Ватахов. 

 

ІV. В Раздел VІІ, Цени за ползване на общинска земеделска 
земя: 

 
Чл.28. Годишен наем за ползване на общинска земеделска земя, 

както следва:  
Било: /1/. За мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд 

за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ на 

стойност – 6,00 лв./дка годишен наем.  
Става: /1/. За мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд 

за общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ на стойност – 10,00 
лв./дка годишен наем.  

М.Тороманова – съветник,предлагам да отпадне за индивидуално 
ползване. 

Б.Подгорски– председател на ОбС,подлагам на гласуване така 
изчетеното предложение по докладната на кмета с направеното 

предложение. 
 „За”- 8 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

М.Тороманова, Л.Цеков, С.Павлов, М.Иванов,  

 „против” – 1 - Д.Ватахов. 

 „въздържал се” – 2 - С.Шипочинов, Р.Галинова. 

 
Било:/2/. За мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за 

общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ , които 
изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване 

на договора специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 17 
февруари 2015 год. за критериите за допустимост на земеделските 

площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се 
дължи заплащане на наемна цена за първата стопанска година от 

датата на сключването на договора. 
Става: /2/. За мери,пасища и ливади от общински поземлен фонд за 

общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на 
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животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ , които 
изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване 

на договора специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 17 

февруари 2015 год. за критериите за допустимост на земеделските 
площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се 

дължи заплащане на наемна цена за две стопански години от датата 
на сключването на договора. 

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

изчетеното предложение по докладната на кмета 
 „За”- 9 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

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

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 2 - Р.Галинова, Д.Ватахов. 

 

Било: /3/. За ползване на ниви от общинския поземлен фонд – 
20,00 лв./дка годишен наем.  

Става: /3/. За ползване на ниви до 10 дка. от общинския поземлен 
фонд – 20,00 лв./дка годишен наем.  

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

изчетеното предложение по докладната на кмета 
 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

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

Д.Ватахов. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 0 

 
Било: /4/. За ползване на ливади от общинския поземлен фонд – 

15,00 лв. /дка годишен наем. 
Става: /4/. За индивидуално ползване на ливади от общинския 

поземлен фонд – 15,00 лв. /дка годишен наем. 

  

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

изчетеното предложение по докладната на кмета. 
 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

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

Р.Галинова, Д.Ватахов. 

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 0 

 

Чл.29, 30 и 31 да отпаднат, поради това, че тези изисквания за 
сключване на договора за записани в Закона за ползване и 

стопанисване на земеделските земи. 
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Б.Подгорски– председател на ОбС,подлагам на гласуване така 

изчетеното предложение по докладната на кмета. 
 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

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

 „против” – 0   

 „въздържал се” – 1 - Д.Ватахов. 

 

ІV. В раздел ІХ, Цени „Аквапарк – Копривщица”: 

Било: Чл.35. Цена басейн/чадър еднократно за деня за:  
- деца до 6 г. възраст – безплатно;  

- деца от 6 г. до 18 г. възраст – 3,00 лв.; 
- лица над 18 г. – 5,00 лв. 

 
Да стане: Чл.35. Цена басейн/чадър еднократно за деня за:  

- деца до 6 г. възраст и ученици на СУ „Любен Каравелов” – 

безплатно;  
- деца от 6 г. до 18 г. възраст – 4,00 лв. 

- лица над 18 години – 9,00 лв. 
 

С.Павлов – съветник,предлагам ученици на СУ „Любен Каравелов” 
да посещават „Аквапарк - Копривщица” безплатно. 

Б.Подгорски– председател на ОбС,подлагам на гласуване така 
изчетеното предложение на С.Павлов. 

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

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

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 1 - М.Иванов. 

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

изчетеното предложение по докладната на кмета с направеното 
предложение. 

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

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

Р.Галинова. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 0  

V. В Раздел Х, Други цени: 
Било: Чл.38. /2/ Цена за реализация на молбата по ЗОССИ - 10,00 

лв.  
Да стане: Чл.38. /2/ Цена за реализация на молбата по ЗОССИ - 

20,00 лв. 
Б.Подгорски– председател на ОбС,подлагам на гласуване така 

изчетеното предложение по докладната на кмета с направеното 

предложение. 
 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 
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М.Тороманова, Л.Цеков, С.Павлов, М.Иванов, Д.Ватахов, С.Шипочинов, 

Р.Галинова. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 0  

 

 

Б.Подгорски – председател на ОбС,поради не постъпили други 
подложения подложи на гласуване докладната на кмета на община 

Копривщица с направените промени. 
 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

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

Р.Галинова. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 0  

 Приема се          

      Прие се решение № 40 

 На основание чл.44 ал.1 т.5 и във връзка с чл.21 ал.1 т.7  от ЗМСМА 
Приема направените промени в Наредба за цени на услуги на 

територията на община Копривщица,както следва: 
 

І. В Раздел ІІ, Цени за поддържане на гробни места: 
 

Било: Чл.16. /1/. За поддържане на гроб - 20,00 лв./годишно /  
Да стане: Чл.16. /1/. За поддържане на гроб - 120,00 лв./годишно 

/ 

ІІ. В Раздел ІІІ, Цени за обредни дейности:  

Било: Чл.18. За извършване на ритуал – сключване на граждански 
брак се заплаща цена, както следва:  

- в ритуална зала – 100,00 лв.  
- за изнесен ритуал – 150,00 лв. 
Да стане: Чл.18. За извършване на ритуал – сключване на 

граждански брак се заплаща цена, както следва:  
- в ритуална зала – 150,00 лв.  

- за изнесен ритуал – 200,00 лв. 

Било: Чл.20. За извършване услуга погребение се заплаща цена - 
150,00 лв. 

Да стане: Чл.20. За извършване услуга погребение се заплаща 

цена - 250,00 лв. 

ІІІ. В раздел VІ, Цени на гора: 
 

Било: Чл.27. Цени на услуги, предоставяни от ОП „Копривщица”, 
както следва: 

-  Издаване на позволително за сеч, разрешително за извоз, 

превозни билети и удостоверения – 1,50 лв./бр.  
 

Да стане: Чл.27. Цени на услуги, предоставяни от ОП 
„Копривщица”, както следва: 
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- Издаване на позволително за сеч, разрешително за извоз, 

превозни билети и удостоверения – 2,00 лв./бр. 
ІV. В Раздел VІІ, Цени за ползване на общинска земеделска земя: 

 
Било: Чл.28. Годишен наем за ползване на общинска земеделска 

земя, както следва:  

 /1/. За мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за 
общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ на 
стойност – 6,00 лв./дка годишен наем.  

/2/. За мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за 
общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ , 
които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на 

подписване на договора специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба 
№2 от 17 февруари 2015 год. за критериите за допустимост на 

земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на 
площ, не се дължи заплащане на наемна цена за първата стопанска 

година от датата на сключването на договора. 
/3/. За ползване на ниви от общинския поземлен фонд – 20,00 

лв./дка годишен наем.  

/4/. За ползване на ливади от общинския поземлен фонд – 15,00 
лв. /дка годишен наем. 

Да стане: Чл.28. Годишен наем за ползване на общинска 
земеделска земя, както следва:  

 /1/. За мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за 

общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ на стойност – 10,00 
лв./дка годишен наем.  

/2/. За мери,пасища и ливади от общински поземлен фонд за общо 

и индивидуално ползване от собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ , 
които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на 
подписване на договора специализиран слой по чл.5, ал.2 от Наредба 

№2 от 17 февруари 2015 год. за критериите за допустимост на 
земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на 

площ, не се дължи заплащане на наемна цена за две стопански 
години от датата на сключването на договора. 

/3/. За ползване на ниви до 10 дка. от общинския поземлен фонд – 

20,00 лв./дка годишен наем.  
/4/. За индивидуално ползване на ливади от общинския поземлен 

фонд – 15,00 лв. /дка годишен наем. 
Чл.29, 30 и 31 да отпаднат, поради това, че тези изисквания за 

сключване на договора за записани в Закона за ползване и 

стопанисване на земеделските земи. 
ІV. В раздел ІХ, Цени „Аквапарк – Копривщица”: 

Било: Чл.35. Цена басейн/чадър еднократно за деня за:  
- деца до 6 г. възраст – безплатно;  
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- деца от 6 г. до 18 г. възраст – 3,00 лв.; 

- лица над 18 г. – 5,00 лв. 
 

Да стане: Чл.35. Цена басейн/чадър еднократно за деня за:  
- деца до 6 г. възраст и ученици на СУ „Любен Каравелов” – 

безплатно;  

- деца от 6 г. до 18 г. възраст – 4,00 лв. 
- лица над 18 години – 9,00 лв. 

V. В Раздел Х, Други цени: 
 
Било: Чл.38. /2/ Цена за реализация на молбата по ЗОССИ - 10,00 

лв.  
Да стане: Чл.38. /2/ Цена за реализация на молбата по ЗОССИ - 

20,00 лв. 
 

 

 По пета точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на 

решение на докладна записка относно възнаграждение на 

кмета на община Копривщица. 

Б.Подгорски– председател на ОбС,даде думата на М.Тороманова – 

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

становището на комисията. 
 

 Б.Подгорски – председател на ОбС , подложи  на гласуване 

докладната от ДД „ФСД” при община Копривщица. 

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

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

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 1 -  Д.Ватахов. 

 Приема се          

      Прие се решение № 41 

На основание чл.44 ал.1 т.5 и чл.38,ал.7  от ЗМСМА, чл.5 ал.16 от 
ПМС №67 за заплатите в бюджетните организации и дейности 

Определя основно трудово възнаграждение на Кмета на 
община Копривщица,считано от 01.01.2020г.,както следва: 

1. Основна месечна работна заплата на Кмет на община 

Копривщица в размер на 2,500 лв. 

2. Към основното месечно възнаграждение,определено в 

т.1,да се начислява допълнително месечно възнаграждение за 

трудов стаж и професионален опит в размер на 1% за всяка 

прослужена година,определен с Вътрешните правила за работна 

заплата на община Копривщица. 

3. От начислените възнаграждения по т.1 и т.2 се правят 

удръжки за сметка на осигурено лице за осигурителни вноски по 
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Кодекса за социално осигуряване,Закона за здравно 

осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица ,за други удръжки,определени 

със Закон,както и удръжки съгласно Вътрешните правила за 

работната заплата в община Копривщица. 

 

 По точка шеста от дневния ред - Разглеждане  и вземане на 

решение на докладна записка на кмета във връзка с 

разрешаване изработване на ПУП – ИПРЗ – изменение план 

регулация и застрояване за ПИ 38558.11.21 от КК на 

гр.Копривщица. 

  

 Б.Подгорски – председател на ОбС ,даде думата на Я.Стоичков 

председател на КТСУРОСИВКЕ. 

 Я.Стоичков председател на КТСУРОСИВКЕ,представи становището на 

комисията. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

докладната на кмета. 

 „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 № 42 

 На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а 

ал.1 от ЗУТ и чл.6 ал.1 от ЗОС 

1. Разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ – изменение план 

за регулация и застрояване за ПИ 38558.11.21 по КК на 

гр.Копривщица. 

2. Промяна в характера на собствеността от публична 

общинска в частна общинска за частта от ПИ 38558.11.21 по КК 

на гр.Копривщица определена в размер на 89.5 кв.м. в 

представеното Мотивирано предложение. 

Приложение:   
 

 По точка седем от дневния ред - Разглеждане и вземане на 

решение за съставяне на постоянна комисия към ОбС 

Копривщица на основание чл.35 ал.1 т.1,чл.36 ал.1 и чл.72 

ал.2 т.1 и 3 от ЗПКОНПИ. 
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 Б.Подгорски - председател на ОбС, разясни и представи 

декларацията на Съветниците като предложи комисията да бъде в 

състав от три члена. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави 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, Р.Галинова, 

Д.Ватахов. 

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 0  

 Приема се          

      Прие се решение № 43 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА,във връзка с чл.35 ал.4 чл.36 

ал.1 чл.72 ал.1 от ЗПКОНПИ 

 Създава Комисия за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество към ОбС 

Копривщица и да е в състав от три члена. 

 Б.Подгорски - председател на ОбС,моля  предложения за състава на 

комисията. 

 М.Тороманова – Л.Цеков 

 Я.Стоичков – С.Шипочинов 

 М.Иванов – Р.Галинова – отвод 

 С.Павлов – Б.Чилов 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

направените предложения. 

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

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

 „против” – 0 

 „въздържал се” – 1 -  С.Шипочинов. 

 Приема се          

      Прие се решение № 44 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА,във връзка с чл.35 ал.4 чл.36 

ал.1 чл.72 ал.1 от ЗПКОНПИ 

 Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество към ОбС Копривщица да е в 

състав от: Любомир Цеков; Стоил Шипочинов;Б.Чилов. 

  

 Б.Подгорски - председател на ОбС,моля  предложения за 

председател на комисията. 

 С.Шипочинов – Л.Цеков 
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 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

направеното предложение. 

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

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

С.Шипочинов. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 1 -  Л.Цеков. 

 Приема се          

      Прие се решение № 45 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА,във връзка с чл.35 ал.4 чл.36 

ал.1 чл.72 ал.1 от ЗПКОНПИ 

 Избира за председател на Комисия за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

към ОбС Копривщица: Любомир Цеков 

 Б.Подгорски - председател на ОбС,моля  предложения за секретар 

на комисията. 

     С.Шипочинов - С.Шипочинов.  

 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

направеното предложение. 

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

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

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 1 -  С.Шипочинов. 

 Приема се          

      Прие се решение № 46 

 На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА,във връзка с чл.35 ал.4 чл.36 

ал.1 чл.72 ал.1 от ЗПКОНПИ 

 Избира за секретар на Комисия за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

към ОбС Копривщица: Стоил Шипочинов. 

 Б.Подгорски - председател на ОбС,в т.7 трябва да приемем образец 

декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 т.1 от Закон за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

направеното предложение. 

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

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

С.Шипочинов. 

 „против” – 0  

 „въздържал се” – 0   
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 Приема се          

      Прие се решение № 47 

 На основание чл.35 ал.4 чл.36 ал.1 чл.72 ал.1 от ЗПКОНПИ 

 Приема образец декларация за несъвместимост по чл.35 ал.1 

т.1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 

 

По точка разни от дневния ред - По предложение на 

инж.Ч.Косев - ОбС на гр. Копривщица да разгледа каква ще бъде 

процедурата  по отношение на водния проблем на 

гр.Копривщица. 

Б.Подгорски - председател на ОбС,даде думата на инж.Ч.Косев. 

инж.Ч.Косев – изказа мнение относно водния проблем на 

гр.Копривщица. 

Поради липса на предложение въпроса не беше подложен на 

гласуване. 

По точка разни от дневния ред - преразгледаме Решението на 

ОбС за възнаграждението на общинските съветници. 

Б.Подгорски - председател на ОбС,обясни причините поради,които 

се подлага решението за възнаграждението на общинските съветници 

за преразглеждане и разясни идеята за създаване в последствие на 

фонд към ОбС – Копривщица в който да се събират определена част от 

възнагражденията на съветниците и с тези средства да се осъществяват 

моментни  инициативи за нуждаещи се граждани или група от 

граждани. 

Я.Стоичков – съветник, Моето конкретно предложение е 70% от 

средната работна заплата на ОА. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване 

направеното предложение. 

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

М.Иванов, Р.Галинова, Л.Цеков. 

 „против” – 1 - С.Павлов, 

 „въздържал се” – 3 -   М.Тороманова, Д.Ватахов, С.Шипочинов. 

 

 Приема се          

      Прие се решение № 48 

 На основание чл.34 от ЗМСМА 

 Определя възнаграждението на общински съветник на месец 

да е в размер на 70% (четиридесет процента) от средната 
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брутна работна заплата на общинската администрация за 

съответния месец. 

  

 Б.Подгорски - председател на ОбС, след приетото ново решение 

подлагам отмяната на Решение №31/16.12.2019г. 

 Приема се 

 Прие се решение №49 

 На основание чл.34 от ЗМСМА 

 Отменя Решение №31/16.12.2019г. 

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

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

 „против” – 1 -  С.Павлов. 

 „въздържал се” – 0 

 

 По точка –Питания. 

 
Д.Ватахов – съветник:  

 

1. Колко ливади като декари са за индивидуално ползване ? 

2. Ако може като съветници да видим лесоустройствения план ? 

 

  

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

в 19:10 часа. 

 

 

 

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

   /Ц.Галинова/                       /Б.Подгорски/ 


