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ПРОТОКОЛ 

№18 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                          Община Копривщица 

ДАТА:                                      25.09.2020 г. 

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

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 25.09.2020 г. от 14:00 часа  се проведе заседание на открито на 

Общински съвет гр. Копривщица. 

На заседанието присъстваха общински съветници с изключение на 

Б.Подгорски, кмета на община Копривщица и граждани. 

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

ред. 

1. 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.  

2. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица 

относно дарение на ДМА – лек автомобил, собственост на община 

Копривщица. 

3. Разглеждане на сигнал от Георги Келчев от 03.09.2020г. 

4. Разглеждане на сигнал от Георги Келчев от 10.09.2020г. 

5. Разглеждане и приемане на Вътрешни правила за организацията и реда 

за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в 

общински съвет – Копривщица. 

6. Промяна на Решение №3/14.11.2019г. 

7. Промяна на Решение №11/27.11.2019г. 

8. Промяна на Решение №12/27.11.2019г. 

9. Разни 

10.Отговори  на питания 

11.Питания       

Б.Подгорски– отсъства  

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

изчетения дневен ред. 

С.Шипочинов – съветник, предлагам т.5 от дневния ред да отпадне поради 

това, че Председателя на комисията липсваше и трябваше да обсъдим някои 

неща, има неща за допълнение за премахване и би трябвало да го 

преразгледаме още един път. И имам предложение за резервен член на тази 

комисия, защото в момента както липсва председателя оставаме двама, смятам 

че решение двама човека не могат да вземат. 
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Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица,да разбираме ли, че 

предлагаш т.5 да отпадне а на нейно место да се включи точка за избор на 

резервен член ? 

С.Шипочинов – съветник, да. 

М.Тороманова – съветник, в т.разни да включим едно предложение за 

съставяне на комисия за организиране продажбата на дървата за жители на 

община Копривщица за догодина на тон.Идеята ми е да има членове от ОА,ОП 

и от общински съвет, които да дадат при нас вече готово решение, къде ще 

бъде склада за дърва, колко ще струва кантара в смисъл едно готово решение 

което ние октомври,ноември да приемем и за догодина да е ясно дървата на 

жителите как да се продават.Тази комисия да изчисти всички варианти. 

Ч.Косев – в т.разни да се включат питания от мен. Първо за пъстървовъден 

комплекс, който дадох мотивационно писмо юли и предложението ми за 

публично-частно сътрудничество с №101 пак от 7 юли. 

Я.Стоичков – съветник, в точка питания. 

Б.Чилов – съветник, ако искате може да мине първо той, няма смисъл да 

стой до края 

С.Павлов – съветник, като първа точка от дневния ред да е изслушване на 

г-н Косев.  

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

„За”- 0   
„против” – 7 - Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, Б.Чилов, 

С.Павлов,  С.Шипочинов. 
„въздържал се” – 3 - Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, М.Иванов. 

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

направеното предложение на С.Шипочинов. 

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

„против” – 0. 
„въздържал се” – 0 

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

направеното предложение на М.Тороманова. 

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

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 

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

направеното предложение от г-н Косев и направеното предложение от 

С.Павлов. 

„За”- 8 – Л.Цеков, Р.Галинова, Д.Ватахов, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев,  
Б.Чилов, М.Иванов, С.Шипочинов. 

„против” – 1 - М.Тороманова. 

„въздържал се” – 1 - С.Павлов. 
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Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, представи проекта за дневен 
ред с направените промени по него. 

1. Изслушване на г-н Чавдар Косев. 

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 

относно дарение на ДМА – лек автомобил, собственост на община Копривщица. 

4. Разглеждане на сигнал от Георги Келчев от 03.09.2020г. 

5. Разглеждане на сигнал от Георги Келчев от 10.09.2020г. 

6. Избор на резервен член към постоянната комисия при общински съвет – 

Копривщица по КПКОНПИ. 

7. Промяна на Решение №3/14.11.2019г. 

8. Промяна на Решение №11/27.11.2019г. 

9. Промяна на Решение №12/27.11.2019г. 

10. Разни 

11. Отговори  на питания 

12. Питания       

 

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

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

„против” – 0. 
„въздържал се” – 0 
 

По първа точка от дневния ред –  Изслушване на г-н Чавдар 
Косев. 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, даде думата на г-н Ч.Косев.  
Ч.Косев – започвам първо с личния за пъстървовъден комплекс, аз съм ви дал 

мотивационно писмо, не знам дали сте се запознали с него, ако сте се запознали 
с него той е под №100 от 7 юли. Върху частен имот искам да изградя един 
пъстървовъден комплекс, пълен цикъл, една сграда в която да се разполага 

охраната, да има манипулационно цехче за издояване на рибите и съответно 
манипулационна за приготвяне на готова продукция за пазара с хладилно 

отделение. Това е на кратко какво ще представлява комплекса и ще бъде 
изграден върху частен имот и съответно всичките разходи ги поемам аз за себе 

си. Възможно е в последствие от еднолично стопанство да премине в съответно в 
акционерно дружество но това е по нататък вече и то ще бъде също придружено с 
подаване на документи за съответната нормативна база и инструкции, така 

предлагам ви  проекто-решението да бъде в две точки:  
1. Разрешава на г-н Косев да изгради пъстървовъден комплекс на територията 

на гр.Копривщица. 
2. Г-н Косев съгласно нормативната база да представи на общината 

разработен ПИН. 
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Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица,едно не ми е ясно на мен, какво 
значи разрешавам, като ние нямаме никакви технически данни и тези права ние 

да ти разрешим на твоя имот да си правиш нещо, значи на твоя имот може да ти 
разреши Архитекта, Главния инженер съответно НИНКН и така. 

Ч.Косев – съгласно нормативната база аз трябва да получа разрешение по-

принцип от вас за изграждане, втората точка от проекто-решението е именно това 
да изработя предварителни инвестиционни намерения които да ви представя на 

общината и от там ще ги гледа съответно Архитекта еди какво си еди що си, ще ги 
одобрите и тогава вече тръгва процедурата. 

 Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, във връзка с нашия Правилник, 

вие трябва да подадете в общината тия намерения. 
Ч.Косев – ама няма какво да ме учите сега нормативната база я познавам по 

добре от вас. 
Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, ама какво да ти разрешим ние, 

пригответе си техническите документи подайте ги в техническа служба. 
Ч.Косев – ми добре запишете го това като решение тогава. 
Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, не може да вземем такова 

решение, ние можем да гласуваме само ПУП. Дайте по втората точка. 
Ч.Косев – втората точка представя депонирал съм тук в общината едно 

предложение за публично-частно сътрудничество,не знам дали сте се запознали 
пускам ви една ситуация какво представлява това. Там има всичко погледнете го, 
легендата пише ясно и е нарисувано кое къде е. Вие ще го видите сега обсъдете и 

решете, дали ще правим обществено публично-частно сътрудничество или ще 
откажете. 

С.Павлов – съветник, това трябва да го договорите с ОА и ако те са съгласни 
ще ни вкарат докладна и ние ще го одобрим. 

Ч.Косев – айде пак започнахте да ме учите 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, нали се разбрахме да го обсъдим 
с Главния счетоводител с юриста и тогава да предложим към общински съвет, 

защото вие предлагате много неща а те са към различни организации. 
Ч.Косев – аз съм съгласен,вие ще решите какво съответно решение ще 

вземете, ако искате обсъждане или еди какво си или категоричен отказ, не 

искаме или т.н. това са варианти които вие ще ги обсъдите и ще решите. 
Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, ние ще вземем решение по 

първия въпрос когато приготвите цялата документация,мине съгласуване през ОА 
и ни бъде внесено като пакет тук за да вземем решение. 

Ч.Косев – да аз ще направя това, обаче вие трябва да ми възложите да 

разработя това нещо, тя ще струва най малко 20 000лв.,Вие какво искате да дам 
от джоб 20 000лв. за да решавате вие, няма да стане тая работа. 

 Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица,ама ти го искаш не го искаме 
ние. 

Ч.Косев – ама като не искате пишете че не искате и това е бе. 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица,съберете си пакета, внесете си 
го в пакета от документация в администрация да получим ние становището от тях 

и ще го гласуваме, няма как ние да гласуваме да се отпуснат 20 000лв. без да 
питаме кмета има ли ги тези пари или ги няма. 

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

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

на кмета на Община Копривщица. 

„За”- 9 – Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев,  
Б.Чилов, С.Павлов,  М.Иванов, С.Шипочинов. 

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

Прие се Решение №113 
 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,във връзка с чл.112 ал.1 от ЗГ, 

чл.5 ал.3, чл.38, чл.46, чл.49 и чл.66 от НУРВИД в горски територии – 
държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и 

недървесни горски продукти. 
1. 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 до 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 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 на корен” 

включващо подотдели: 9085 „р”, 9085 „у”, 9087 „к”, 9087 „н”, 9082 „е”, 

9110 „е”, 9110 „ж”, 9110 „з”, 9110 „и”, 9110 „м”, 9094 „о”, 9094 „к”, 9094 

„н”, 9094 „м”, 9095 „к”,  и 9077 „е”. 

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”, 9081 „г”, 9081 „д”, 9081 „н”, 9084 „б”, 9072 „д”, 9072 „е”, 9072 „а”, 

9072 „б”, 9074 „в”, 9076 „б”, 9076 „к”, 9078 „п”, 9078 „т”, 9078 „р”, 9073 

„б”, 9077 „д”, 9094 „ж”, 9094 „п” и 9113 „з”. 

 По трета точка от дневния ред – Разглеждане на докладна 

записка от кмета на община Копривщица относно дарение на ДМА – лек 

автомобил, собственост 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. 
 
 

Л.Цеков –председател на ОбС-Копривщица, подложи на гласуване докладната 
на кмета на Община Копривщица. 
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„За”- 10 – Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, Я.Стоичков, 
Н.Кривиралчев,  Б.Чилов, С.Павлов,  М.Иванов, С.Шипочинов. 

„против” – 0  
„въздържал се” – 0 
Приема се  

Прие се Решение №114 
На основание чл. 21, ал.1  т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 ал.3 от ЗОС 

и във връзка с чл.38 от НРУПУРОИ на община Копривщица. 
Кмета на община Копривщица да прехвърли безвъзмездно 

собствеността върху движима вещ – частна общинска собственост, а 

именно: Моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Рено Клио”, 
с регистрационен номер: СО3876ВМ, номер на рама: VF1LB03C529147462, 

номер на двигател:K7JA700R179714, бензин, цвят: зелен на Регионална 
здравна инспекция – София област, район Пирдоп. 

 

По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане на сигнал от Георги 

Келчев от 03.09.2020г. 

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

председател на КТСУРОСИВКЕ. 
Я.Стоичков - председател на КТСУРОСИВКЕ, представи становището на 

комисията. 
Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,аз мисля,че няма нужда да си 

губим времето, предизвикана е проверка, национално строителния контрол ще 

дойдат ще проверят и ще си дадат Доклада, каквото и ние да кажем то няма да се 
приеме.Очаквам ДНСКА да дойде да си ни изготви протокол да си провери и 

тогава да го представя на ОбС. 
Г.Келчев – искам да се хвана за думите на г-жа Дюлгярова,когато става дума 

за обществен финансов ресурс всички трябва да бъдем много внимателни как се 

разходва, това че тя казва че е загуба на време просто ще се направя че несъм го 
чул, това не е загуба на време когато става дума за обществен разход на 

обществен ресурс, тук става дума за подпорна стена.Моите претенции относно 
компетентността Ви, продължават да стоят и тук на това място очаквах да видя 
становище на строителния инженер, на Главния Архитект писмено становище как 

е направено това, изрично съм поискал да знам има ли проект няма ли. Това, че 
ДНСКА ще извърши някаква проверка това е по съвсем друга линия, тук в 

момента става дума за обществения ресурс. И аз там съм ви написал, че се считам 
че съм все още свободен Български гражданин и жител на гр.Копривщица, които 
се интересува какво се случва с данъците му. При следващия сигнал именно за 

това съм поискал да разбера какви са ми приоритетите, прочетете си Закона за 
устройства на територията, тук си имате специалисти когато става дума за 

подпорни стени особено на пътища, изискванията са какво да кажа имате си 
юрист плюс това нека той да ви консултира какво трябва да направите и какви 
документи да покажете в същност преди да тръгнете да правите такова нещо. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, аз искам да отговоря, че всичките 
тези неща които ги казваш си има процедура наистина,има Доклад от 

строителния техник който отговаря за строителството, специално за там, че 
минават тежки коли с дървен материал и има опасност да пропадне стената, има 
резолюция от Началника на ОП, има и количествено стойностни сметки които са 

предадени от отдел „Строителство” към ТСУ, не знам какво друго трябва да има и  
 

 
знаете, че това са текущи ремонти, които и сега се ремонтира. А що се отнася до 

писмото, че и аз съм там, значи на мен това ми е в правомощията да контролирам 
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абсолютно всички разходи които се правят и качеството на работа в общината, 
ако имам някакви съмнения си търся специалисти да ме консултират и това ми е в 

задълженията да ходя за да гледам. А аз че ходя да контролирам, да ще 
контролирам защото и на мен са ми важни данъците които вкарват в общината 
съгражданите и всяка стотинка ако бъде неправомерно изразходена и мен ме 

боли повече от всички може би, всички сме тук за да работим за Копривщица. 
 

Л.Цеков –председател на ОбС-Копривщица, подложи на гласуване. 
„За”- 10 – Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, Я.Стоичков, 

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

„против” – 0  
„въздържал се” – 0 

Приема се  
Прие се Решение №115 

На основание чл. 21, ал.1  т.23 от ЗМСМА 
Възлага на кмета на община Копривщица да предостави на общински 

съвет – Копривщица всички технически книжа за изграждането на 

каменния зид на ул. „Първа Пушка”. 
 

По пета точка от дневния ред - Разглеждане на сигнал от Георги 

Келчев от 10.09.2020г. 

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

председател на КТСУРОСИВКЕ. 
Я.Стоичков - председател на КТСУРОСИВКЕ, представи становището на 

комисията. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,знаете това е основния път към 
местността „Войводенец”, за провеждане на Националния събор на народното 
творчество, няма ток не е осветено, там се извършват много мероприятия и 

проста решихме да го осветим. 
М.Тороманова – съветник, когато гледахме бюджета, вие казахте че ще 

сложите тези лампи и ще тествате дали добре осветяват за да може постепенно в 
града да се сменят за да махнем електрическите. 

Г.Келчев – пак се връщам на преди малко казаното от мен, че за да има един 

разход на обществен ресурс трябва да има анализ за какво се употребяват 
същите нали средства тоест трябва да се обоснове потребността за това. Не 

случайно съм ви запитал какви са ви приоритетите и съм дал пример как може на 
паметника на Тодор Каблешков да тъне в тъмнина и мрак а де се поставят там на 
края на селото някакви лампи.Също така съм поискал да разбера има ли проект 

за това,кой го е планирал,кой е определил разхода за всичкото това от къде е 
дошла тази идея? Самите стълбове ми е много интересно кой ги сложи, вие 

създавате предпоставки, аз присъствах на такива разговори аз съм написал част 
от тях, хората идват тук и ни разнасят после из цяла България. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, както каза г-жа Тороманова, 

просто това беше идея още в началото когато правихме бюджета на общината, 
тогава беше заложено и да се започне.Това е местност която е в Националното 

нематериално културно богатство и няма как да тъне в тъмнина и да няма достъп. 
Що се отнася до Тодор Каблешков, ако имаше някакъв проблем Дирекция на 
музеите щеше да подаде сигнал. 

 
 

 
Л.Цеков –председател на ОбС-Копривщица, подложи на гласуване. 
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„За”- 8 – Л.Цеков, Р.Галинова, Д.Ватахов, Н.Кривиралчев,  Б.Чилов, С.Павлов,  
М.Иванов, С.Шипочинов. 

„против” – 0  
„въздържал се” – 2 - М.Тороманова, Я.Стоичков. 
Приема се  

Прие се Решение №116 
На основание чл. 21, ал.1  т.23 от ЗМСМА 

Възлага на кмета на община Копривщица да  предостави на общински 
съвет – Копривщица, техническата и финансова документация по 
закупуване и поставяне на улично осветление към местността 

„Войводенец” и стария гробищен парк. 
 

По шеста точка от дневния ред - Избор на резервен член към 

постоянната комисия при общински съвет – Копривщица по КПКОНПИ. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, С.Шипочинов обясни какъв е 
замисъла и идеята за избор на резервен член от общински съвет, когато се 

сформираха комисиите тази комисия остана с най-малко членове, виждаме сега 
практически Председателя е в болнични и с двама души е трудно да вземе 

решение, когато единия не е съгласен с проекта за решение в комисията просто 
не може да се вземе решение така, че резервния член ще замества отсъстващия 
от комисията. 

Я.Стоичков – съветник, понеже аз не съм запознат, не ми се е случвало до сега 
да имаме такъв резервен член на комисия и ми е интересно този резервен член 

как ще се запознае с материалите и как ще знае дали на комисията този човек ще 
дойде или няма да дойде и ще му се обадите десет минути при закъснение на 
някой да дойде от някъде. Въпроса е когато ми се наложи тридесет минути преди 

комисия да не дойда, как резервния ще отреагира да дойде. 
Предлагам комисията КПКОНПИ при общински съвет Копривщица да станат от 3 

на 5 члена. 
Л.Цеков –председател на ОбС-Копривщица, подложи на гласуване така 

направеното предложение на Я.Стоичков. 

„За”- 9 – Л.Цеков, Р.Галинова, М.Тороманова, Н.Кривиралчев,  Я.Стоичков, 
Б.Чилов, С.Павлов,  М.Иванов, С.Шипочинов. 

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

Прие се Решение №117 
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 
1. Променя Решение №43/23.12.2019 г. 

2. БИЛО: Създава Комисия за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество към ОбС Копривщица и да е 

в състав от три члена. 

3. СТАВА: Създава Комисия за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество към ОбС Копривщица и да е 

в състав от пет члена. 

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

допълване на членове по комисията КПКОНПИ. 

 

 

Л.Цеков – Радостина Галинова 
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С.Шипочинов – Марин Иванов  

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

направеното предложение от него. 
„За”- 9 – Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Н.Кривиралчев,  Я.Стоичков, 

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

„против” – 0  
„въздържал се” – 1 - Р.Галинова. 

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

направеното предложение на С.Шипочинов. 
„За”- 9 – Л.Цеков, Р.Галинова, Д.Ватахов, М.Тороманова, Н.Кривиралчев,  

Я.Стоичков, Б.Чилов, С.Павлов,  С.Шипочинов. 

„против” – 0  
„въздържал се” – 1 - М.Иванов. 

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

направеното предложения. 

„За”- 8 – Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Н.Кривиралчев,  Я.Стоичков, 
Б.Чилов, С.Павлов,  С.Шипочинов. 

„против” – 0  
„въздържал се” – 2 - М.Иванов, Р.Галинова. 
Приема се  

Прие се Решение №118 
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. 
1. Допълва Решение №44/23.12.2019 г. 

2. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество към ОбС Копривщица включва нови два 

члена: Радостина Галинова и Марин Иванов. 

По седма точка от дневния ред - Промяна на Решение 

№3/14.11.2019г. 

Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, колеги всички го имате това 

решение, предлагам промяна в частта си Председател на ОбС, определя: 

Любомир Тодоров Цеков за член в Областния съвет за развитие. 

Л.Цеков –председател на ОбС-Копривщица, подложи на гласуване промяната в 
Решение №3/14.11.2019г. 

„За”- 8 – Л.Цеков, Д.Ватахов, Р.Галинова, М.Тороманова, Б.Чилов, С.Павлов,  
М.Иванов, С.Шипочинов. 

„против” – 0  

„въздържал се” – 2 - Н.Кривиралчев,  Я.Стоичков. 
Приема се  

Прие се Решение №119 
На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА 
Променя Решение №3/14.11.2019г., в частта Председател на общински 

съвет, определя: Любомир Тодоров Цеков за член в Областния съвет за 
развитие. 

 
 

По осма точка от дневния ред - Промяна на Решение 
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№11/27.11.2019г.  

Л.Цеков –председател на ОбС-Копривщица, подложи на гласуване промяната в 
Решение №11/27.11.2019г. 

„За”- 7 – Л.Цеков, Д.Ватахов, Р.Галинова, М.Тороманова, С.Павлов,  М.Иванов, 
С.Шипочинов. 

„против” – 0  
„въздържал се” – 3 - Н.Кривиралчев, Б.Чилов, Я.Стоичков. 
Приема се  

Прие се Решение №120 
На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА,във връзка с чл.12 ал.2 и чл.27 

ал.1 от Устава на НСОРБ 
Променя Решение №11/27.11.2019г., в частта делегат на НСОРБ: 

Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представителя на общински съвет 
Любомир Тодоров Цеков – председател на ОбС Копривщица.  

 

По девета точка от дневния ред - Промяна на Решение 

№12/27.11.2019г.  

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

Решение №12/27.11.2019г. 
„За”- 10 – Л.Цеков, Д.Ватахов, Р.Галинова, М.Тороманова, Н.Кривиралчев, 

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

„против” – 0  
„въздържал се” – 0 

Приема се  
Прие се Решение №121 

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, 
Променя Решение №12/27.11.2019г., в частта председател на ОбС - 

Копривщица: Дава съгласие председателят на ОбС Любомир Тодоров 

Цеков да членува в Националната асоциация на председателите на 
общински съвети в Република България,като дължимия членски внос е за 

сметка на бюджета на Общината в частта „Общински разходи за 
общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в 
нетърговски организации” 

 
 Точка десета от дневния ред – разни 

 М.Тороманова – съветник, аз в общи линии казах каква е идеята да се 
сформира временна комисия само за определяне как да се продават дървата за 
горене и да се определи абсолютно всичко. Ако решим да създадем такава 

комисия, дали да е с наше решение дали да е със Заповед на кмета и съответно 
колко члена от общинския съвет и кои ще участват в комисията, вече от ОА и от 

ОП те ще преценят. 
М.Златарев – Директор на „ОП”, подкрепям, да може би със Заповед на кмета 

но да има представители на ОбС,ОА и от ОП, като задължително поне две да са 

технически лица и две с финансова част, защото ще касае икономическия анализ. 
Л.Цеков– председател на ОбС - Копривщица, то че решение трябва да се 

вземе трябва, нали ние трябва да излъчим с решение двама представители но 
след като кмета пусне Заповедта. 

М.Тороманова – съветник, и така става в смисъл да се запознаем дали всички 

сме съгласни и дали да се започне правенето. 
 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, аз поемам ангажимента в 

понеделник да пусна Заповед да определим хората и вече вие да излъчите 
представителите и да можем да започнем да действаме, защото идва обсъждане 
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на бюджета и ние трябва в рамките на един месец да сме готови. 
 

Точка единадесета - отговори на питания. 

Има постъпили писмени отговори. 

М.Тороманова – съветник, искам да коментирам отговора защото тези въпроси 

и двата аз ги бях задала. За тези 80 000лв. на предприятието, извинявайте 

отговора ви е малко не сериозен , не знам какво значи кмета реши и после реши 

то трябва да има някаква икономическа обосновка защо го реши 

М.Златарев – Директор на „ОП”, може би счетоводителите трябваше да дойдат  

М.Тороманова – съветник, то нали трябва да има някаква причина да го реши, 

на мен ми е ясно, че кмета го реши защото то става с негова Заповед това нещо, 

аз поне имах впредвид каква е причината да се наложи тази промяна в бюджета а 

не че кмета го е решил. 

М.Тороманова – съветник, като уточняващо питане, понеже по Правилник тези 

консултантски услуги трябва Председателя да е сключил договор, а гледам тук за 

юрист всеки месец от общинския бюджет се плащат 420 лв., кога е сключен този 

договор понеже трябва и с председателски съвет да е консултирано, кога е 

сключен и какъв е този договор ако може да кажете? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, това беше още аз поне до 

колкото си спомням в началото за Наредбите. 

 М.Тороманова – съветник, да и Правилника но те са първите месеци, обаче 

тук по отчета излиза, че последните месеци са плащани, ние последните месеци 

даже не сме заседавали за да сме му ползвали услугите, може да е сключен 

договора регулярно всеки месец да се плаща но все пак да ни запознаят защото е 

от бюджета на ОбС.  

 

Точка дванадесета - питания. 

 

М.Иванов – съветник: 

 

1. Пуснахте ли на всички хора писма, които държат техника и дърва на 

уличното платно ? 

М.Златарев – Директор на „ОП”, пуснати са и са предупредени. 

М.Иванов – съветник, еми елате на ул. „Георги Бенковски” и погледнете там е 

цяло ТКЗС, елате да видим кой плаща и кой не плаща, тези плащания само за 

общинските съветници ли се отнасят, елате да видите за какво става на въпрос. 

 

М.Тороманова – съветник: 

1.Кога е сключен и какъв е този договор за консултантски услуги с 

адв.Ч.Пенчев ?  

2.Нали се купи там тракторче ли е какво е, защо не влиза в експлоатация? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, то е за снегопочистването 

М.Тороманова – съветник, нали и метла имаше ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, пред Аквапарка сме мели и по 

друга улица. 

М.Тороманова – съветник, вишката кога се очаква ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, пусната е обществената поръчка. 
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М.Тороманова – съветник,мисълта ми е друга тя обществената поръчка тече 

примерно месец,два и кога се очаква да приключи обществената поръчка. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, мисля че на 6 октомври трябва 

да приключи. 

М.Тороманова – съветник, при Дирекция на музеите има много сухи дърва, 

мисълта ми е ако няма да е скоро вишката да се извика, защото това при дъжд 

или сняг всички сухи клони ще падат и ще стане наистина беля там. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да ама няма такава висока 

вишка. 

 

Л.Цеков – председател на ОбС: 

1. До къде стигна обществената поръчка за саниране на общината, имаме ли 

въобще обществена поръчка? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, проекта е спечелен за 

санирането на общината, пуснато е в системата за търг, няма до сега кандидати 

същото е и с рекултивиране на сметището. 

 

С.Шипочинов – председател на ОбС: 

1. Много хора питат за празника на картофа ще го има ли и има ли някаква 

организация ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, има организация да, празника на 

картофа ще го има на 10.10.2020г. 

 

Б.Чилов – председател на ОбС: 

1. Проекта за детската градина до къде е стигнал ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, предстой покана за подписване, 

не са ни поканили да го подпишем още. 

Б.Чилов – съветник, а може ли да се направи промяна да се махнат матраците 

от този проект. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ако са предвидени ще се 

извадят. 

 

Я.Стоичков – председател на ОбС:  

Относно детската градина ще помоля отговора да е писмен в смисъл да го 

резолирате на Директорката на ДГ „Евлампия Векилова” а тя да ни даде отговор 

на нас. 

1. Какво се случва в детската градина в момента и какво налага 

преструктурирането от три възрастови групи на две? До сега винаги е било 

практика Директорката да иска това намаляне на групите като бройка, общинския 

съвет никога не е бил съгласен и за това сега ми е интересно как ги намали без 

общинския съвет да е запознат въобще? 

2. Запознати сме, че в детската градина две от учителките се пенсионираха, 

щатовете стоят ли, съкратени ли са не са ли, какво се случва с тези щатове? 

3. Бюджета на детската градина от Национални ли от местни дейности ли от 

къде се заплащат заплатите на учителите? 



 13 

4. Ако може да видим този проект за който Борис говори за детската градина 

да ни се предостави за да видим какво е подготвено за промяна и за 

реконструкция? 

5.Също така ако може да ни запознае с моментното изпълнение на бюджета 

на детската градина, има ли формиран дефицит, излишък и въобще как се движат 

с разходите и с приходите към днешна дата? 

 

Д.Ватахов – председател на ОбС:  

1. Колко декара мери и пасища са почистени за ползване и колко декара ще 

влезнат в новото разпределение ? 

 

 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 16:00 

часа. 

 

 

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

   /Ц.Галинова/                       /Л.Цеков/ 


