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ПРОТОКОЛ 

№13 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                          Община Копривщица 

ДАТА:                                      25.06.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           14:00 h –16:35 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 25.06.2020 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, секретаря на община Копривщица и граждани. 

 Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, представи проекта за дневен 

ред. 

1. Попълване на постоянните комисии. 

2. Избор на заместник председател на ОбС – Копривщица. 

3. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с промяна на годишен план за ползване на дървесина от 

общински горски територии през 2020 год.  

4. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с промяна на цените на дървесина, добивана от корен от 

Общинска горска територия. 

5. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с промяна на цената на дървесината от временен склад, добита от 

Общинска горска територия. 

6. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с промяна в раздел IX, от Наредба за цени на услуги на 

територията на община Копривщица. 

7. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с приемане на цена за СМС паркиране на територията на община 

Копривщица. 

8. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с продажба на ДМА – леки автомобили, собственост на община 

Копривщица. 

9. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с одобряване и издаване на запис на Заповед от община 

Копривщица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане. 
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10.Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с приемане и издаване на запис на Заповед – за авансово 

плащане по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо 

общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. 

Копривщица” 

11.Предложение от Г.Келчев 

12.Разни 

13.Отговори  на питания 

14.Питания       

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, ако има предложения по 

така изчетения дневен ред. 

Я.Стоичков – съветник, аз имам предложение т.11 от Георги Келчев, при 

наличието на заинтересованите страни, че са тук да я преместим на мястото на 

т.3.  

М.Тороманова – съветник, предлагам първа и втора точка да отидат 

преди точка разни. 

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

направеното предложение от Я.Стоичков. 

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 
 

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

направеното предложение от М.Тороманова. 

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

„против” – 0. 
„въздържал се” – 0 

 

     Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, изчете дневния ред с 

направените промени, както следва: 

1. Предложение от Г.Келчев  

2. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с промяна на годишен план за ползване на дървесина от 

общински горски територии през 2020 год.  

3. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с промяна на цените на дървесина, добивана от корен от 

Общинска горска територия. 
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4. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с промяна на цената на дървесината от временен склад, добита от 

Общинска горска територия. 

5. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с промяна в раздел IX, от Наредба за цени на услуги на 

територията на община Копривщица. 

6. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с приемане на цена за СМС паркиране на територията на община 

Копривщица. 

7. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с продажба на ДМА – леки автомобили, собственост на община 

Копривщица. 

8. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с одобряване и издаване на запис на Заповед от община 

Копривщица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане. 

9. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с приемане и издаване на запис на Заповед – за авансово 

плащане по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо 

общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. 

Копривщица” 

10.Попълване на постоянните комисии. 

11.Избор на заместник председател на ОбС – Копривщица. 

12.Разни 

13.Отговори  на питания 

14.Питания       

 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване дневния 
ред с направените промени. 

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 
 

 
 По първа точка от дневния ред –  Предложение от Г.Келчев 
 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, даде думата на Я.Стоичков – 
председател на КТСУРОСИВКЕ. 

Я.Стоичков – съветник, комисията заседава, разгледахме предложението от г-
н Келчев, на комисия с колегите решихме, че ще го допуснем да се запознаете 
всички като информация.Конкретно решение не сме взимали дали да го 

подкрепим или не, просто да може да се разгледа от всички колеги и да се 
прецени за пореден път какво ще се прави с казуса, колегите ако има нещо да се 

изкажат по въпроса ако не да изслушаме едната страна е тук. 



 4 

Б.Подгорски – съветник, аз на комисията изказах мнение не като член на 

комисията а като съветник присъстващ. Моето виждане е следното тука се 
опитват да ни вкарат като институция в един казус, който не е от нашите 

правомощия, не сме страна по този казус нито сме страна по договор. Основния 
въпрос аз на който не мога да си отговоря при всичките тези обвинения, значи 
виждам вътре и лъжливи твърдения с цялата си отговорност го казвам. За мене 

тука идеята и не трябва да го допускаме това нещо, може да има казус може 
онеправдани но ние не сме нито съд, нито прокуратура, нито адвокати да 

решаваме такъв казус. Ако имаме някаква забележка по изпълнение на взето 
решение от ОбС е съвсем друг въпрос, но да информираме прокуратурата 
заставайки зад всички тези твърдения, ние ако сезираме прокуратурата ние 

автоматично заставаме зад всичките твърдения от г-н Келчев. Аз не мога да си 
отговоря на въпроса защо г-н Келчев след толкова години не е съзирал 

прокуратура, не е завел мерките който може да вземе като страна по договора 
ако е страна по договора. Тука вече е въпрос от всичките тълкувания той страна 
ли е по договора, той не е наемателя на обекта той е собственика, тука говорим 

за наемателя и община. Не смятам, че трябва да се въвличаме в този казус, поне 
не и по този начин по който е предложено и другото последно нещо което казвам 

е решението което вземахме на последната сесия разграничавайки се от договора 
и препоръчвайки на кмета за мене лично не знам вашето мнение какво е но беше 

изтълкувано по един съвсем различен начин, те взеха решение те казаха да 
такова е тълкуването на делото което се води в момента частното дело което си 
води г-н Келчев. Ние се разграничихме от договора с ясното основание, че не сме 

страна по него и препоръчахме на кмета ако тя намери за необходимо, ако не 
може да се довери на юрист или на главен архитект на които тя се доверява тъй 

като това е юридически казус и има договорни отношения, които и главния 
архитект участва, тя да вземе отношение ние препоръчахме но ние не казахме 
развалете договора.  

Я. Стоичков – съветник, понеже на комисия не присъствахме всички но много 
лично на мене ми помогна мнението на секретаря искам да го приканя той да 

каже една - две думи за личност с кореспонденцията която се води с г-н Келчев, 
защото тогава от него научихме, че много от отговорите който му се пращат той 
не иска да ги получи подписва, че отказва да ги получи после тук на нас ни 

пише, че не му се дава отговор.Просто ако може да каже лично общината как се 
справя и колко неща валят от него на ден по казуса. 

Н.Карагьозов – секретар на община Копривщица, според мен в моя помощ 
идва и последната жалба от 25.06.2020г. с документите с които са предоставени 
към нея, според мен сам се опровергава виждате приложените документи назад и 

даже цялото решение по ДОИ №7 което е решение на кмета на общината и му е 
предоставено и той е потвърдил, че го е получил, не искам да зачитам т.2.2 която 

отговаря абсолютно на точката която пише в жалбата, че продължава да не му е 
отговорено в която кмета е изразил доста пространствено своето.Всичко е 
изписано в решенията и предоставено и той го е получил щом го дава като 

документ.Аз тогава изразих, че не ставам адвокат на г-н Келчев но пред вас съм 
длъжен да кажа изискванията на закона, решенията на кмета на община 

Копривщица по достъп до обществена информация задължително в края трябва 
да е записано пред кого могат да се обжалват и в какъв срок, в т.5 в решението е 
записано решението подлежи на обжалване пред Административен съд София 

област по реда на административно процесуалния кодекс.Това мога да заключа 
по въпроса който започнахме още на комисията. Решенията с които не е съгласен 

г-н Келчев не е нужно да ни праща всеки ден жалби или сигнали. Сагата от 
2016г. по този въпрос жалбите се отнасяни до почти всички институции в нашата 
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страна, наред с всички институции аз давам пример че стигнало и до 

специализираната прокуратура, която разгледа въпроса във връзка с това, че има 
конфликт на интереси с бившия кмет на общината за роднински уговорки и т.н 

след заключението на специализираната прокуратура задължително се сезира 
АДФИ за извършване с финансови злоупотреби, дойде ревизор и заключението на 
АДФИ е една папка от хиляди листа, която г-н Келчев поиска по Закона за достъп 

на обществена информация и е запознат с абсолютно цялото заключение на 
АДФИ, че няма абсолютно никакво нарушение във финансовата страна там и 

специализираната прокуратура, че няма конфликт на интереси с бившия кмет на 
общината. След като изпращаме документацията и десет годишните договори 
назад във времето, вижте тълкуването на г-н Келчев той сега в жалбата си казва, 

че едва ли не след като не сме му предоставили предишните договори от още 
десет години още по-назад, че не е имало сключени договори и че не е плащала 

фирмата. 
М.Тороманова – съветник, колеги на сесията на която взехме това решение 

въобще не ставаше на въпрос това за достъп на информацията нас не ни касае 

това си е жалба към администрацията  а ставаше на въпрос, че има 
административни пропуски при сключването на договора и той не е включен в 

Програмата за управление на общински имоти и че не е отдадено чрез търг или 
конкурс и ето затова ние взехме тогава това решение и затова да не ставаме ние 

юристи и да тълкуваме Закона или не просто прокуратурата ще направи проверка 
и ще каже кой е прав затова ние взехме това решение а не да ставаме страна на 
никоя страна г-н Подгорски а точно тогава ако си спомняте точно това беше 

мотива не ние да решаваме и да се правим на юристи а да го предадем на 
компетентните органи. 

Б.Подгорски – съветник, ако има нарушения за които говориш относно 
спазването на третите решения както вече казах, относно сключения договор на 
базата на кои решения страните по договор си решават дали са. 

М.Тороманова – съветник, извинявай но ние когато го погледнахме в 
програмата не беше включен имота, според теб каква е стъпката ако се види, че 

решението не е изпълнено. 
Б.Подгорски – съветник, вкарайте го  
М.Тороманова – съветник, кое да вкараме, това е на администрацията работа. 

Б.Подгорски – съветник, дали е изпълнена Програмата или не е изпълнена, а 
не да тълкуваме дали е законосъобразен договора или не е законосъобразен. 

М.Тороманова – съветник, не го тълкувахме точно за това го решихме така за 
да не го тълкуваме ние не сме юристи. 

Б.Подгорски – съветник,така де обаче искате ние да вкараме, защо г-н Келчев 

не си вкара тази жалба в прокуратурата, прокуратурата да реши а ние трябва да 
я вкараме от негово име ? 

М.Тороманова – съветник, не е от негово име до нас има сигнал и ние го 
препращаме по компетентност. 

Б.Подгорски – съветник, не мисля, че това е работа на общинския съвет и пак 

казвам смятам, че ако подадем този сигнал заставаме автоматично зад 
твърденията на г-н Келчев и носим отговорността за тези твърдения. 

Ч.Пенчев – юрист на община Копривщица, забелязвам, че не на всички е ясен 
казуса. Изпращам няколкратно последните години едни писмени становища по 
искане на кмета. Вие запознали ли сте се с тях ? В такъв случай неминуемо сте 

видели, че въпросното тротоарно право не следва да бъде включено във 
въпросната Програма категорично, на следващо място сте видели, че в случая 

няма спор относно договор защото единия просто няма право да иска.Ако и 
двамата имаха право да искат това тогава по целесъобразно администрацията 
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решава на кой да го даде по целесъобразност и пак няма спор но то в случая 

единия няма права да го иска и на всичкото отгоре по този казус се занимава и 
прокуратурата. Това което каза секретарят само, че той не го допълни до края 

беше, че специализираната прокуратура е правила проверка и е възложила на 
АДФИ да провери специално това пък което той каза финансовата част но 
специализираната прокуратура е разследвала и е констатирала, че тук няма 

законово нарушение, ако имаше някой вече щеше да дава обяснение. 
М.Тороманова – съветник, ние досега не бяхме запознати, че прокуратурата е 

разследвала. 
Ч.Пенчев – юрист на община Копривщица, то сега ще ви се обясни, това е 

минавало през прокуратури и то не през една. Когато има проблем между 

общината и трето лице този проблем се решава по следния начин, пише се и като 
свърши писането се отива към съд това което казва и секретаря, значи ако някой 

е недоволен трябва да се обърне към съда.Втора или трета година сме заливани с 
жалби непрекъснато и постоянно сме в обяснителен режим а той не адресира 
нищо към съда и се опитва да търси някакъв резултат от органи които нямат това 

правомощие. В случая вие нямате това правомощие защото вие не се занимавате 
оперативно с това. Това тротоарно право на всичкото отгоре за тротоарно право 

не е нужно да има и договор това, че в община Копривщица с годините се е 
наложило като практика за сключване на договор за тротоарно право.  

М.Тороманова – съветник, при нас стигна до варианта, че ние сме сезирани и 
трябва да продължим нататък както казахте да го подадем на компетентен орган 
не знаехме, че вече е подавано и има такава проверка. 

В.Енчева – да кажа,че този договор два пъти е бил в районна прокуратура 
Пирдоп, включително в момента се води дело в районен съд Пирдоп от г-н 

Келчев, била съм разпитвана в специализираната прокуратура в КОНПИ на база 
на жалбата която е адресирана до телевизии,президент,кмет,областен 
управител,КОНПИ,ГЕРБ и т.н. всички тези органи са направили проверка и до 

момента вече втора година никой не е установил, че договора е незаконно 
съобразен а всички тези неща не знам дали вие сте запознати с тях.Мисля, че и 

след като самия договор е в съда не би следвало изобщо да го коментираме. 
Просто исках да ви запозная с това нещо защото не знам дали тази информация е 
стигнала до вас. Ако тръгнем да спорим той самия г-н Келчев е предоставил една 

скица която аз мога да ви предоставя на която първото което е неговите стълби 
изобщо не съществуват. 

В.Енчев – аз ще прекъсна дъщеря ми, приветствам ви защото вие сте само 
млади хора тука виждам.Позволил съм си 96г., да започна да слагам маси при 
Рашко Христов и от тогава до сега имам постоянно договор, опитвал съм се да 

бъда точен не е 2016 -2018 година, стана всичко това аз не знам защо тук 
трябваше да поканите г-ца Чорбанска. Г-ца Чорбанска ще ви сложи една голяма 

схема на която са нанесени всички места, които 2003 година, архитект Цанков 
заверена от паметниците на културата са нанесли къде може да бъдат поставяни 
маси за търговска цел, вие това въобще не го знаете и не ви е показано 

предполагам.Искам да ви кажа всичко започна така аз с Гошо и до момента нямам 
нищо против него.Дойде един ден моя кумец Генчо наистина съм му кум седна да 

пие кафе обърна се и погледна Гошо таман беше изкопал да слага плочките и 
вика Васко какво ще правиш там и аз му казах Гошо ще лепи плочки, той не ми е 
казал не казвай, аз исках по най бързия начин да си налепи плочките за да си 

сложа масите и да започна да работя, след което той беше изпратил г-ца 
Чорбанска да го предупреди устно Гошо, от там нататък започна сагата, той си 

помисли, че аз имам нещо против него. От там нататък Генчо назначи комисия 
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№213, да дойдат и той има решение за бутане на всичко, има два протокола със 

Заповед за бутане. Ние се съдим за три пластмасови маси. 
М.Тороманова – съветник, предлагам да прекратим дебатите и в момента да не 

излизаме с решение. 
 
Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, постави на гласуване така 

направеното предложение от М.Тороманова. 
 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, С.Павлов, 

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 1 -  Р.Галинова. 

Приема се 

 

 По втора точка от дневния ред –  Разглеждане на докладна записка 

от кмета на община Копривщица във връзка с промяна на годишен 

план за ползване на дървесина от общински горски територии през 

2020 год.  

 
Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, даде думата на М.Тороманова 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 
М.Тороманова – съветник, представи становището на комисията. 
М.Златарев – не знам дали при тази точка или при следващата защото те и 

двете точки са взаимно свързани, някои цифри бях помолен да кажа мисля че ще 
са достатъчни така потвърждаващи. Първото нещо искам да знаете 167,000 лв. 

щеше да бъде дефицит от отдадените обекти факта, аз ви запознах, че две 
поредни дати нямаше представители за закупуване на дървесината, бяхме 
обявили процедурата. Втрия проблем 75,620 лв. при върнат обект, буков обект на 

100% платен недобиван със заявление по съответния законов ред ми беше върнат 
на който трябва да възстановя сумата. При една груба сметка става на въпрос за 

дефицит на предприятието в приходната част или това е 242,000 лв. или това е 
около 25% , при промяната която предлагам замяната буков обект за иглолистен 
пак с другите обекти и при намалена евентуално цена, може да намалим 

дефицита на 165,000 лв. и остават 77,000 лв., тези  77,000 лв. по въпроса на г-
жа Тороманова, по бюджета, който имаме до момента смятаме до септември да 

покрием тази част с разходите издръжка от звено „строителство” и звено „горско 
и селско стопанство” по конкретен да бъда от облеклата, два превоза са спрени и 
евентуално ще видим за някой от дейностите при строителството дали могат да не 

се изпълнят сега тъй като са изразходване на материали, идеята да не пипам 
заплатите. 

М.Тороманова – съветник,а като е от звено „строителство”, това значи ли , че 
работниците от това звено ще ги освободите ли? 

М.Златарев – ние имаме две не взети бройки все още.  

С.Павлов – съветник, няма ли как да не се взима от облеклото ? 
М.Златарев – няма как, когато правихме бюджета наистина нещата бяха 

образно казано рязане, стараехме се максимално от всякъде да бъдем ограничени 
в разходната част за да постигнем балансиран бюджет. 

 

Л.Цеков –председател на ОбС-Копривщица, подложи на гласуване докладната 
на кмета. 
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„За”- 11 - Б.Подгорски, Б. Чилов, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, С.Павлов,  

Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, С.Шипочинов, М.Иванов. 
„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 
 
Приема се  

Прие се Решение №94 
1. Променя 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 30% от предвиденото ползване в Годишния план за 

ползване на дървесина – 2020 година да се предостави по реда на чл.38 

ал.1 т.1 и ал.6 и чл.49 ал.1 т.1 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, чрез „Продажба на стояща дървесина от корен” 

включващо подотдели: 9085 „р,у”, 9087 „к,н”, 9113 ”з”, 9110 „е”, 9110 

„ж”, 9110 „з”, 9110 „и” и 9110 „м”. 

3. 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, по реда на чл.66 ал.1 и ал.2 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” и 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” 

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

кмета на община Копривщица във връзка с промяна на цените на 
дървесина, добивана от корен от Общинска горска територия. 
 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, даде думата на М.Тороманова - 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 
М.Тороманова - председател на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на 

комисията. 
Р.Йовков – ами аз бях на комисията мисля, че достатъчно дълго говорих 

днеска само тук на г-жа Тороманова ако иска да разгледа, това са шест договора 

от началото на годината с „ДГС” да видите цени и количества. Дървесина има 
колкото искате на тези цени, взел съм ги даже оригиналните. 

 
Л.Цеков – председател на ОбС- Копривщица, постави на гласуване докладната 

на кмета. 

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

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

„против” – 1- Д.Ватахов 
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„въздържал се” – 0  

 Приема се  
 Прие се Решение №95 
 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 

От корен – местно население – физически лица 
СОРТИМЕНТ 

Мярка 

Единична 

Цена без  

ДДС-бк. 

Единична 

Цена без  

ДДС-бк. 

Единична 

Цена без  

ДДС-дъб-

гбр. 

Единична 

Цена без  

ДДС-дъб 

Единична 

Цена без  

ДДС-бб 

Единична 

Цена без  

ДДС-бб 

Единична 

Цена без  

ДДС-см 

Единична 

Цена без  

ДДС-см 

  БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

ЕДРА          
Трупи за шперплат пл.м3 126,00 120,00 129,00 129,00     
Трупи за бичене l а пл.м3 67,00 60,00   70,00   70,00     
Трупи за бичене l пл.м3 62,00 58,00   65,00   65,00   65,00   56,00   70,00   60,00 

Трупи за бичене ll пл.м3 59,00 50,00   62,00   62,00   58,00   52,00   65,00   55,00 

Трупи за бичене lll пл.м3 30,00 28,00   33,00   33,00   40,00   40,00   43,00   43,00 

Трупи за бичене lV пл.м3 30,00 28,00   33,00   33,00   25,00   15,00   27,00   17,00 

Технологична от 

ДСД 
пл.м3 30,00 28,00   33,00   33,00   18,00   15,00   20,00   15,00 

Технологична от 

ССД 
пл.м3 30,00 28,00   33,00   33,00   18,00   15,00   20,00   15,00 

Vl клас пл.м3 30,00 28,00   33,00   33,00   22,00   15,00   24,00   15,00 

Технологична от 

дър 
пл.м3 30,00 28,00   33,00   33,00   18,00   15,00   18,00   15,00 

ОЗМ от ЕСД,ССД, 

ДСД 
пл.м3 35,00 30,00   38,00   38,00   35,00   30,00   35,00   35,00 

Дърва за огрев пл.м3 21,00 21,00   23,00   23,00   18,00   15,00   18,00   15,00 

 

От корен – юридически лица: 
 

СОРТИМЕНТ 

Мярка 

Единична 

Цена без  

ДДС-бк. 

Единична 

Цена без  

ДДС-бк. 

Единична 

Цена без  

ДДС-дъб-

гбр. 

Единична 

Цена без  

ДДС-дъб 

Единична 

Цена без  

ДДС-бб 

Единична 

Цена без  

ДДС-бб 

Единична 

Цена без  

ДДС-см 

Единична 

Цена без  

ДДС-см 

  БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

ЕДРА          
Трупи за шперплат пл.м3 126,00 120,00 129,00 129,00     
Трупи за бичене l а пл.м3 75,00 65,00   70,00   70,00     
Трупи за бичене l пл.м3 62,00 58,00   65,00   65,00   70,00   56,00   75,00   60,00 

Трупи за бичене ll пл.м3 59,00 50,00   62,00   62,00   60,00   52,00   65,00   55,00 

Трупи за бичене lll пл.м3 30,00 28,00   33,00   33,00   42,00   42,00   45,00   45,00 

Трупи за бичене lV пл.м3 30,00 28,00   33,00   33,00   25,00   15,00   27,00   17,00 

Технологична от 

ДСД 
пл.м3 30,00 28,00   33,00   33,00   20,00   15,00   20,00   15,00 

Технологична от 

ССД 
пл.м3 30,00 28,00   33,00   33,00   20,00   15,00   20,00   15,00 

Vl клас пл.м3 30,00 28,00   33,00   33,00   22,00   15,00   24,00   15,00 

Технологична от 

дър 
пл.м3 30,00 28,00   33,00   33,00   18,00   15,00   18,00   15,00 

ОЗМ от ЕСД,ССД, 

ДСД 
пл.м3 35,00 30,00   38,00   38,00   35,00   30,00   35,00   35,00 

Дърва за огрев пл.м3 28,00 22,00   31,00   31,00   20,00   15,00   20,00   15,00 
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Цени на дъбови дърва за огрев от временен склад: 

 

 

ЦЕНИ ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪБОВИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 

 

  

 СОРТИМЕНТ 

 

 

Количество 

Единична цена без 

ДДС - дъб 

Единична цена без 

ДДС - дъб 

  БИЛО СТАВА 

Дъбови дърва за 

огрев за жители на 

град Копривщица. 

 

пр.м3 

 

39,00 

 

38,00 

 

     По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане на докладна 

записка от кмета на община Копривщица във връзка с промяна на 

цената на дървесината от временен склад, добита от Общинска горска 

територия. 

      Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, по четвърта точка ни беше 

разяснено от г-н Златарев с предложение да бъде изключена от дневния ред. 

  

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, постави на гласуване точка 
четири от дневния ред да отпадне. 

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

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 

 Приема се  
 

 По пета точка от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от 

кмета на община Копривщица във връзка с промяна в раздел IX, от 

Наредба за цени на услуги на територията на община Копривщица. 
 Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, даде думата на М.Тороманова - 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 
М.Тороманова - председател на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на 

комисията, подкрепихме предложението на кмета като говорихме да се вкара на 
заседание на ОбС, ако е минало законовия срок за сайта на общината, ако от 
администрацията смятат, че е минало може да го разгледаме. 

М.Иванов – съветник, аз съм сигурен, че този Ааквапрак е на загуба. Не става 
без пари наистина трябва да влизат пари в общината, не може да се търпи нещо 

което е на загуба и той работи този аквапарк един месец. 
Р.Галинова – съветник, ние тогава направихме 9,00 лв. за възрастни само при 

условие, че е безплатно за децата които са ученици на СУ „Любен Каравелов” 

така ли оставяме за 9,00 лв. 
М.Тороманова – съветник, там не е дадено за промяна. 

Р.Галинова – съветник, за мен това е много висока цена. 
Б.Подгорски – съветник, току що Цветелина спомена, че не го вижда на сайта 

на общината, нали стана ясно на всичките, че ако гласуваме това решение без да 

е отлежало минимум 14 дни както е по Закона за нормативните актове, това нещо 
просто ще го отхвърлим и ще кажем ние свършихме някаква работа. Промяна на 

нормативен акт минимум 14 дни и то трябва да има доклад за съответствие и 
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причини защо е минималния срок иначе е 30 дни, тоест ако тук кажем дайте да го 

гласуваме пък те ще си го качат после, както  имаше те ще го върнат звучи 
несериозно. В един момент ще прехвърлим вината на кмета, че тя не го е пуснала 

пък ние сме го гласували и тя едва ли не ни е подвела.   
М.Тороманова – съветник, точно това говорихме на комисията да се качи на 

сайта възможно най бързо защото ще мине лятото докато го променим. 

Б.Подгорски – съветник, аз имам предложение да съзираме администрацията 
да съзираме кмета това е въпрос, който е на границата  ще мине ли лятото няма 

ли да мине и въобще, ако даде някакъв сезон времето  момента в който приемем 
решението ще има ли смисъл от приемането му. Да я сезираме да се вкара 14 дни 
и с една извънредна сесия да разгледаме този въпрос. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, който е съгласен да отпадне т.5 
поради изнесените факти, че не е качена на сайта, моля да гласува. 

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

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 

 

По шеста точка от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от 

кмета на община Копривщица във връзка с приемане на цена за СМС 

паркиране на територията на община Копривщица. 

 Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, даде думата на М.Тороманова - 

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

Н.Карагьозов – секретар на община Копривщица,не променяме цена за 
паркиране която я има в Наредбата, за сега си имаме цена за паркиране 1,00 лв., 

а започваме процедура по SMS паркиране, цената там за да бъде говорено и 
сключване на договор и изграждане на тази система да бъде с тази цена, да го 
имаме само като решение на ОбС.   

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

докладната на кмета. 
 „За”- 9 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, С.Павлов, 

Л.Цеков, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 0. 

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

Приема се  

Прие се решение №96 

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

Приема цена в размер на 1,25 лв. без включен ДДС на час за един 

брой СМС, за паркиране на МПС, на определените в транспортната схема 

паркоместа в централната градска част на град Копривщица. 

 

 По седма точка от дневния ред - Разглеждане на докладна записка 

от кмета на община Копривщица във връзка с продажба на ДМА – леки 

автомобили, собственост на община Копривщица. 

 Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, даде думата на М.Тороманова - 
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председател на КЕУРРБФИИСГС. 

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

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

докладната на кмета с направените промени по становище на комисията. 

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

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се решение №97 

На основание чл.21 ал.1 т. от ЗМСМА, и във връзка с чл.41 ал.2 от ЗОС 

1. Приема начални тръжни цени на следните леки автомобили: 

- Лек автомобил – „Сузуки Витара” с регистрационен номер СО 2201 АТ 

- Лек автомобил – „БМВ 528 И” с регистрационен номер СО 6987 ВР 

- Лек автомобил – „Рено Клио” с регистрационен номер СО 3876 ВМ 

- Специален автомобил – „Шкода Европа” с регистрационен номер СО 

2706 СС 

- Товарен автомобил – „Нисан Терано” с регистрационен номер СО 

2712 АТ 

- Товарен автомобил – „Опел Комбо” с регистрационен номер СО 2965 

ВР 

2. Същите да бъдат продадени чрез публичен търг с явно наддаване.    

 

Приложение: Доклад за определяне на пазарната стойност от „Прасков 

Консулт” – ООД 

 

По осма точка от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от 

кмета на община Копривщица във връзка с одобряване и издаване на 

запис на Заповед от община Копривщица в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане. 

 Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, даде думата на М.Тороманова - 

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

комисията. 
    

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване докладната 
на кмета. 

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

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 1 - Д.Ватахов. 

Приема се  

Прие се решение №98 
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 На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и 
договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ №  BG06RDNP001-8.002-0011-С01 от 30.30.2020г. по подмярка 8.4 
„Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия 
и катастрофични събития“ на мярка 8 „Инвестиции в развитие на 

горските територии и подобряване жизнеспособността на горите“ за 
Проект „Възстановяване на щети по горите от горски пожари и природни 

бедствия, болести и вредители, на територията на община Копривщица“, 
сключен между община Копривщица и Държавен фонд „Земеделие“ – 
разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. 

„Цар Борис III“ № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен 
номер по ДДС № BG121100421, представляван от Васил Грудев – 

Изпълнителен директор. 
1. Упълномощава  кмета  на  община  Копривщица да подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза 

на ДФ „Земеделие”  в  размер  до  141 066.33 лв. (сто четиридесет и една 

хиляди и шестдесет и шест лева и 33 стотинки) за обезпечаване на 100 % 

от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-8.002-0011-С01 от 

30.03.2020г. по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от 

горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ на мярка 8 

„Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване 

жизнеспособността на горите“ за Проект „Възстановяване на щети по 

горите от горски пожари и природни бедствия, болести и вредители, на 

територията на община Копривщица“, сключен между Община 

Копривщица и ДФ „Земеделие”. 

2.  Възлага на кмета на община Копривщица да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане по 

договор № BG06RDNP001-8.002-0011-С01 и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. ЗАПИС НА ЗАПОВЕД 

 По девета точка от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от 
кмета на община Копривщица във връзка с приемане и издаване на запис 
на Заповед – за авансово плащане по проект „Закриване и рекултивация 

на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището 
на гр. Копривщица 

 

Л.Цеков– председател на ОбС-Копривщица,даде думата на М.Тороманова 

- председател на КЕУРРБФИИСГС. 

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

    

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

на кмета. 

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се решение №99 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА и във 

връзка с изпълнение на Договор рег. № BG16M1OP002-2.010-0044-С01 от 

03.06.2020г. за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на 

съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на 

гр. Копривщица“ по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на 

депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС 

по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.”, сключен между община 

Копривщица и МОСВ, ГД „ОПОС“, със седалище и адрес на управление гр. 

София, п.к. 1000, район Оборище, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22. 

1. Упълномощава  кмета  на  община  Копривщица да подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза 

на Министерство на околната среда и водите  в  размер  до  70 473,92 лв. 

(седемдесет хиляди четиристотин седемдесет и три лева и 92 стотинки) за 

обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG16M1OP002-2.010-0044-С01 от 03.06.2020г. за изпълнение на проект 

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди 

битови отпадъци в землището на гр. Копривщица“ по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на 

процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по 

приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.”, сключен между Община Копривщица и МОСВ, ГД „ОПОС“. 

2. Възлага на кмета на община Копривщица да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 

BG16M1OP002-2.010-0044-С01 и да ги представи пред УО на ОПОС в 

Министерство на околната среда. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. ЗАПИС НА ЗАПОВЕД 

По десета точка от дневния ред – Попълване на постоянните комисии. 
Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица,значи три комисии се оголиха 

това е: Комисия ТСУ и с ресор общинска собственост, инфраструктура, 
водоснабдяване, канализация и екология към ОбС Копривщица; втората е 

Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, предотвратяване и разкриване 
конфликт на интереси и третата е Комисия за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобито имущество – председател. 

Б.Подгорски – съветник, не съм съгласен, че са се оголили, вие по презумпция 
не освобождавате като председател комисиите, които сте били член, чл.48 от 

ЗМСМА, пише изрично: председател на ОбС може да не бъде избран за член на 
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постоянна комисия, но никъде не е казано, че вие не можете да останете член на 

комисия. Варианта за мен не е за отвод а за прегласуване на комисиите, защото 
така с отвод по презумпция също пък не се попълва освободено място с новия 

член.  
Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, добре колеги ще преминем на 

ново гласуване по всички комисии. 

Я.Стоичков – съветник, само тези които се напускат то иначе всички няма 
смисъл. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, подавам си оставката като член 
от Комисия ТСУ и с ресор общинска собственост, инфраструктура, 
водоснабдяване, канализация и екология към ОбС Копривщица, като член от 

Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, предотвратяване и разкриване 
конфликт на интереси и като председател на Комисия за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 
Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, предлагам да го гласуваме, моля 

които е съгласен да бъда освободен да гласува. 

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

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 

Л.Цеков – не гласува. 
 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица,минаваме към предложения за 
попълване на Комисия ТСУ и с ресор общинска собственост, инфраструктура, 
водоснабдяване, канализация и екология към ОбС Копривщица. 

Найден Кривиралчев – Борис Подгорски  
 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване 
направеното предложение от Н.Кривиралчев. 
 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, С.Павлов, Л.Цеков, 

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се решение №100 

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

ПОДОСК 

Избира за член Борис Подгорски на Комисия ТСУ и с ресор общинска 

собственост, инфраструктура, водоснабдяване, канализация и екология 

към ОбС Копривщица. 

 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, минаваме към предложения за 

попълване на Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, предотвратяване 

и разкриване конфликт на интереси. 

Найден Кривиралчев – Борис Подгорски  

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване 
направеното предложение от Н.Кривиралчев. 
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 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, С.Павлов, Л.Цеков, 

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се решение №101  

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

ПОДОСК 

Избира за член Борис Подгорски на Комисия по транспорт, обществен 

ред и сигурност, предотвратяване и разкриване конфликт на интереси 

към ОбС Копривщица. 

 
Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, минаваме към предложения за 

попълване на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество. 

 

Марин Иванов – Борис Подгорски 

Борис Чилов – Марин Иванов - отвод 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване 
направеното предложение от М.Иванов. 
 „За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, С.Павлов, Л.Цеков, 

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се решение №102 

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: 

Борис Подгорски. 

 

По единадесета точка от дневния ред – Избор на заместник 

председател на ОбС – Копривщица. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, предложения за заместник 

председател на ОбС – Копривщица. 

Я.Стоичков – съветник, първо може ли да ни разясните какво налага това 

нещо. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, заместник председател е описан 

точно в Правилника на ОбС – Копривщица и в Закона какви са неговите функции. 

Я.Стоичков – съветник, то е ясно какво прави, въпроса е какво налага да 

имаме заместник председател към момента? 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, налага го това, че понякога мога 

да отсъствам и заместник председателя може да изготви дневния ред, да проведе 
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в отсъствието на председателя заседанието, да се среща по поръчване на 

председателя дали ще е с граждани, фирми, кмет, с вас, с Председателският 

съвет, това са доводите. 

Б.Подгорски – съветник, идеята е да има и председателски съвет ли ? 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, Председателският съвет по 

Правилник го имаме. 

Б.Подгорски – съветник, така де, ама в смисъл и това ли като идея да започне 

да работи. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, разбира се, когато имаме 

извънредни сесии Председателският съвет трябва задължително да се събира и да 

обсъждаме по извънредните сесии. 

Я.Стоичков – съветник, така да си говорим открито идват хора и ме питат а бе 

вие заместник кмет нямате заместник председател ще слагате. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, въпроса е че то нищо не се 

променя нито е платена длъжност, нито финансово ще ощети, абсолютно 

улеснение на работата на общински съвет нищо повече. Това е довода абсолютно 

никакви такива финансови,политически или каквито и да е. 

Н.Кривиралчев – съветник, защото хора ме питаха новия председател се 

притеснява дали ще се справи със задълженията ли ? Защото предходния 

председател нямаше заместник, водехме тежки сесии в началото на мандата 

почти всяка седмица имаше сесии и мисля че се справи добре дори и без 

заместник председател, освен всичките тези неща като задължения в общински 

съвет имаше и много дейности извън това нещо. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, ние отчитаме че г-н Подгорски е 

деен но пък и не загърбвай другите общински съветници и ние правим дейности. 

Б.Подгорски – съветник, всеки да си каже мнението нужна ли е тази позиция, 

защото аз това по презумпция което се казва нали общата картинка е ок, помощ 

да, още една такава позиция за контактува с всеки един член на общински съвет 

да кажем има абсолютната логика, в случая в нашата работа степента с която 

работим, предстоящите събития налага ли нещо да има тази позиция, това 

обоснована да е тази позиция а не принципно,че това би било по добре, да би 

било по добре в някоя ситуация която нали има някакви доводи за това. 

М.Тороманова – съветник, мисля че въобще този спор е излишен, това 

трябваше да го правим когато приемахме Правилника на ОбС, защото там го има 

като длъжност има го кой какво прави, ако сме искали да няма заместник 

председател трябваше когато гледахме Правилника тогава да сме го обсъждали 

сега е просто безпредметно. 

Н.Кривиралчев – съветник, ние просто питаме казваме си мнението. 

Я.Стоичков – съветник, няма никаква докладна, няма никакво обяснение 

редно е да се изслушаме.  

Н.Кривиралчев – съветник, нямаме против, че го пише, а пък и исках да ги 

кажа тези неща защото на предната сесия бяха изчетени всички пропуски на 

предния председател на ОбС, а има и много положителни неща. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, минаваме към предложения за 

заместник председател. 
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Стоил Шипочинов – Стоян Павлов. 

Я.Стоичков – съветник, ти предложи ти искаш заместник 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, питам ви вас, мен дали ще си ти 

дали ще е Стоян, дали ще е Начко. 

Б.Подгорски – съветник, не е точно така защото предложението идва от 

председателя в случая ти ще дадеш най адекватната според тебе, кой ще ти е 

полезен и с кой най много ще работиш. Тук има логика в предложението на Яни. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица,  ама не може да ме задължите бе 

хора, добре аз ще предложа щом ме задължаваш предлагам Стоян Павлов за 

заместник председател на ОбС – Копривщица.  

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване 
направеното от него предложение. 

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

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

„въздържал се” – 1 - С.Павлов. 

Приема се  

Прие се решение №103 

На основание чл.24 ал.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.14 от ПОДОСК 

Избира Стоян Павлов за заместник председател на общински съвет – 

Копривщица. 

 

Точка дванадесета разни. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица,  в точка разни, само ще те 

помоля г-н Косев отправи предложенията, но писмено до кмета и кмета да ни ги 

внесе, ако прецени разбира се. 

Ч.Косев – двете предложения не се касае писмена докладна. Първото е лично, 

имам намерения предварителни инвестиционни намерения  за изграждането на 

един Пъстървовиден  комплекс, искам общински съвет да вземе решение, че няма 

против да мога да стартирам процедурата, иначе като стартирам процедурата и 

платя сума ти пари и вие кажете не, какво ще правим. За това искам, вие нямаме 

нищо против да се стартира това предложение. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица,  писмено предложение, нали 

трябва да ти се възложи бе господине. 

Ч.Косев – добре де ще ви дам документ, ще бъде в „крива река” в частен имот 

М.Тороманова – съветник, добре това нас не ни касае, вие си подавате молба 

за ПУП до кмета там си има ТСУ. 

Ч.Косев – ама вие решавате това дали да се прави или не. Второто 

предложение е за обществено частно сътрудничество, във връзка с изграждането 

на един рекреационен комплекс, включително и за едно рибовъдно стопанство, 

което означава не само пъстървовъдно а съответно и есетра за черен хайвер, в 

същото време на езерото ще се направят лодки и разни други почивни работи и 

това е вече във връзка с едно друго предложение изграждането на съответно на 

ваканционно селище, което ще приютява  5 000 души от надпяването, а през 

другото време ще се ползва за други неща. Значи така може да решите да ми 
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възложите да ви представя разширено какво ще представлява при вас и вие да го 

обсъждате това искам. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица,  Правилника гласи, вие 

предлагате писмено до кмета и той ни го внася. 

М.Тороманова – съветник, г-н Косев аз търсех много едно писмо обаче тук със 

секретарката не можахме да го намерим в което вие бяхте ни написали, че сме 

тъпи ние тук съветниците за съжаление. 

Ч.Косев – аз не съм казвал че сте тъпи, казал съм че сте дървеняци. Така 

третото нещо. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, вие казахте две неща. 

Ч.Косев – третото нещо, отправям въпрос, всички общински съветници и 

кметицата, прочели ли са трите последни мой заявления, а аз искам да сте ги 

прочели, ако не сте това е ваш въпрос но аз по Закона за информацията и за 

връзка с гражданите ще напиша лично до общинския съвет и до кметството, че 

искам поименно всеки съветник да се подпише дали се е запознал или не. 

 

Точка тринадесета отговори на питания. 

 Няма постъпили въпроси от предното заседание. 

 

Точка четиринадесета питания. 

 

Д.Ватахов – съветник: 

Става на въпрос за водата за „Въртопа” преди течеше там по едно време я 

нямаше сега пак е започнала, авария ли имаше или ? 

 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, „Въртопа” си тече не е в 

резервоара. 

Д.Ватахов – съветник, мисълта ми е че заграждат резервоара оправят го и 

сигурно ще го пуснем ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, надяваме се, възложили сме не е 

прието, двата етапа от 2006 до 2009 година, които са правени не са приети горе 

най първите затова сега сме възложили.Работи се и ще се пусне , не може най 

хубавата вода да тече в реката. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 16:35 

часа. 

 

 
 

 

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

   /Ц.Галинова/                       /Л.Цеков/ 


