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ПРОТОКОЛ 

№20 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                          Община Копривщица 

ДАТА:                                      29.10.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           14:00 h –15:35 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

 

Днес 29.10.2020 г. от 14:00 часа  в голямата заседателната зала на община 

Копривщица се проведе извънредно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха всички общински съветници,кмета на община 

Копривщица,служители на ОА и граждани. 

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

ред. 

1. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

информация за изпълнение на бюджета на община Копривщица към 30.06.2020 г. 

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

изменение на Решение №69/28.12.2020г., прието с Протокол №8/28.02.2020г. на 

ОбС-Копривщица. 

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

решение за осигуряване на собствени финансови средства и за кандидатстване с 

проект „Доставка на електрически автомобил за нуждите на Домашен социален 

патронаж-Копривщица”. 

4. Разглеждане на молба от Сдружение „Здравец – общинска организация на 

инвалидите – Копривщица”. 

5. Разни 

6. Отговори  на питания 

7. Питания       

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, предложи в точка разни да бъде 

включено,отчет на кмета на община Копривщица за организиране изпълнението 

на актовете на ОбС-Копривщица. 

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

изчетения дневен ред с допълнението в точка разни. 

„За”- 10 – Л. Цеков, М. Тороманова, Р. Галинова, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Б. 

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

„против” - 0 

„въздържал се” 0 

Отсъства: Н. Кривиралчев. 

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

кмета на община Копривщица относно информация за изпълнение на 

бюджета на община Копривщица към 30.06.2020 г. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица,даде думата на С.Павлов секретар 
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на КЕУРРБФИИСГС.  

С.Павлов - секретар на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на комисията. 

М.Тороманова – съветник, тези справки които ни изпратиха от предприятието към 

юни месец или към септември са сегашните ? 

З.Карагьозова, би трябвало към септември да са. 

М.Тороманова – съветник, по приходната част, този §2705 96 000лв. са заложени 

5 000лв. са изпълнени, това наема от сергиите по събора ли е заложено. 

З.Карагьозова – Да 

М.Тороманова – съветник, тогава тука други общински такси ? 

З.Карагьозова – там също имаме предвидени такси за събора, там беше 

паркирането, другите такси които се събираха за събора, фактически при 

актуализация на бюджета ще бъде променен плана. 

М.Тороманова – съветник, а неданъчните тогава ? 

З.Карагьозова – това е дървесината на корен на предприятието пак. 

М.Тороманова – съветник, в наказателните лихви и глоби, глоби има ли? 

З.Карагьозова – няма 

М.Тороманова – съветник,получени от общини целеви трансфери за КР ? 

З.Карагьозова – капиталови разходи. 

М.Тороманова – съветник, а защо към юни толкова сме получили ? 

З.Карагьозова – толкова сме усвоили. 

М.Тороманова – съветник, за предприятието исках да питам, тази разбивка която 

са дали също нямат приходи примерно от конфискувана дървесина или от глоби, аз 

питам защото ме интересува, примерно имаме горски и т.н. има ли хваната 

дървесина която е незаконно отсечена и как се отразява в бюджета това нещо ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, тази дървесина не се ли хваща не от 

горските а от РДГ. 

М.Тороманова – съветник, а добре тя ако е от общинска гора не би ли трябвало 

приходите от нея при нас да дойдат? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,не знам. 

М.Тороманова – съветник, аз имам някакъв спомен, това водоснабдяване и 

канализация 54 000лв. това „Въртопа” ли е ? 

З.Карагьозова – да  

М.Тороманова – съветник, а защо само 12 000лв. имаме изпълнение там ? 

З.Карагьозова – толкова сме усвоили през 2020 г.  

М.Тороманова – съветник, понеже касае „Въртопа” до къде сега примерно е 

стигнало ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, имаше и комисия, прието е всичко 

очакват приемателна комисия да дойде, всичко е приключено там, само да се приеме 

и да се прехвърли към ВиК. 

И.Лесков – аз само да дам едно разяснение за дървесината на г-жа Тороманова, 

след като дървесината е конфискувана тя вероятно е определена като не законна, тя 

иначе няма да бъде конфискувана, незаконната дървесина се складира на местото 

където е открита на територията на собственика или ако няма установен собственик 

на територията на общината, тази дървесина може само да се дарява и да се ползва 

за нуждите на собственика на територията така,че тя не се отразява в приходната 

или разходната част. 

Д.Ватахов – съветник, моето предложение е да отпадне това нещо, да се 

запознаем с материала който са изпратили предприятието, защото там има доста 

въпроси и да ги гледаме на другата сесия, защото мен ме интересува примерно 

приходите от пасищата никъде не са ги отбелязали, изчистили са 150 дка., колко 



 3 

кубика са, това не е ясно никъде както гледам и на отчета няма, един отговор само, 

че са изчистили 150 дка. но в какво състояние са изчистени, какъв е материала 

който са добили от там, колко пари са влезнали в бюджета, никъде не е отразено. 

М.Тороманова – съветник, така както гледам аз отчета и това което са дали от 

общинското предприятие, паркингите излизат почти на нула така ли е ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,така е, такава е тенденцията и ще 

става по добра. 

М.Тороманова – съветник, за „Живия музеи” не можах да видя колко е прихода ? 

З.Карагьозова – към 30.06.20г. изпълнението е 3 714лв. на приходите, отчета е 

20 826лв.  

М.Тороманова – съветник, дефакто там сме 17 000лв. почти вътре. Детската 

градина като видях отговора където са ни дали, това означава ли че догодина няма 

да дофинансираме бройки ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, не са дошли новите натурални 

показатели, стандартите но най –вероятно да. 

М.Тороманова – съветник, има нещо малко ги свързвам нещата с отговора на 

детската градина, а те защо в смисъл са решили да сливат групи а не са дошли при 

нас да попитат, може ли да се дофинансират и да си останат три групи, принципно 

практиката е била такава. 

В.Йовкова – не е поставян въпрос за дофинансиране от Директора на детската 

градина. 

М.Тороманова – съветник, винаги е било,че ако има друга те няма да могат да 

стигнат парите от държавното и да се дофинансира , сега при две групи какво ще се 

дофинансира. 

В.Йовкова – въпроса е че това не е коментирано и не е пречка, въпроса не е 

повдигнат за дофинансиране. 

М.Иванов – съветник, четири годишни с две годишни не стават, не е нормално. 

М.Тороманова – съветник, и аз така смятам,че не е много целесъобразно. 

Понеже и вие сте била Директор на училището, това което гледам аз по отчета 

малко ме притеснява, че имат много ниско изпълнение, има ли вариант да се върнат 

парите в държавата? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,не, всичко си остава като преходен 

остатък. 

М.Тороманова – съветник, всъщност при нас съществени отклонения от приходите 

освен това което за събора предвидените наеми не се събраха, има ли нещо много 

съществено което ? 

З.Карагьозова – приходите на предприятието за мен са съществени, не знам 

другите как смятат. 

М.Иванов – съветник, причините какви са ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, причините до колкото аз знам са още 

от преди пандемията, причините събиране на пазара, дървесина няма търсене, 

големи производители които изнасят в чужбина, но това не е от пандемията а още от 

предишната година или поне така чувам от Пирдоп от нашето. 

Д.Ватахов – съветник, тогава да видим колко дървесина има остатък тук на 

складове. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, аз съм за. 

 

Д.Ватахов – съветник, да се провери тогава защото дефакто те може и да не са 

рязали щом пандемията и няма на кой, пък парите си вървят на отчета. Минала 

година когато попитах колко има остатък от дървесината казаха,че няма проблеми а 
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сега са включени 16 000 куб. и не пише колко кубика са от миналата година 

останали пък бюджета си го бяха оползотворили и си ги бяха добили парите не 

остана нищо преходен а пък дървата гледам, че са останали доста, тогава когато се 

карахме и казах, че  искаме да ги проверим, вие казахте, че няма нужда сега сме 

почнали и да сме ги проверили преди това, но явно има нужда сега гледам, че са 

излели дърва доста ние 16 000 куб. не вярвам за годината да ги оползотворяваме 

това са доста останали от миналата година, за добиване и за плащане за тази година 

примерно, за това трябва да има някой от предприятието да може да ни отговори на 

тези въпроси, дали са ни един отговор и са написали общо дървесината, ама ние 

трябва да знаем колко от 2019г., колко от 2020г., колко са извозени до сега, колко 

са платени да напишат и платените примерно или трупите 1000 куб., 2000 куб., 

толкова са в изпълнение, много просто го поискахме гледам, че пращат все различни 

работи, не знам каква им е идеята не разбират ли.Да си го направят както трябва на 

отчет да го разделят няма проблеми. 

М.Тороманова – съветник, значи Димитър говори, че миналата година са платени 

от гражданите а сега е платено за добива им за да се закарат дървата. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, по проекта за решение други 

въпроси. 

М.Тороманова – съветник, а то трябва ли ние да имаме Решение за информацията 

по бюджета? 

В.Йовкова – еми като решение не само приемате или не. 

Н.Кривиралчев – се присъедини. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подлагам на гласуване 

предложението на Д.Ватахов.Които е съгласен да бъде отложена първа точка до 

изясняване и получаване на справка и присъствието на Директора и главния 

счетоводител на предприятието,моля да гласува. 

 „За”- 10 – Л. Цеков, М. Тороманова, Р. Галинова, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Н. 

Кривиралчев, С. Павлов, М. Иванов, С. Шипочинов, Б. Подгорски. 

„против” - 0 

„въздържал се” 1 - Б. Чилов. 

Приема се 

Б.Подгорски – съветник, трябва да излезем с Решение при разглеждане 

изпълнението на бюджета към шестмесечието, излиза се с Решение а не просто го 

приемаме без Решение както го коментирахте преди малко. 

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

кмета на община Копривщица относно изменение на Решение 

№69/28.02.2020г., прието с Протокол №8/28.02.2020г. на ОбС-

Копривщица. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на С.Павлов секретар 

на КЕУРРБФИИСГС.  

С.Павлов - секретар на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на комисията. 

В.Чорбанска – за да се нанесе на КК се изисква проект за изменение, протокол от  

Агенцията по геодезия и кадастър и там като внесохме Заповедта за одобряване на 

ПУП казаха, че не може така да е обособено като реални части и квадратурата 

трябва да е кръгло число а не със след десетичната запетая да има някакви числа и 

ни го върнаха и ни казаха, че трябва да се изготви по друг начин, да бъде с ПИ 

всяка реална част да е отделен имот, които след това да се прехвърлят със 

Заповедта. 

М.Тороманова – съветник, а това не може да мине като промяна на КК а трябва да 
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е като замяна ? 

В.Чорбанска – не то се извършва замяната и с договора за замяна на частите се 

извършва промяната в КК. 

 М.Тороманова – съветник, в такъв случай при нас не е пълната документация 

която сте ни дали, за замяна трябва задължително да има за имота поне най-малкото 

има ли тежести този които заменяте частите.Ние в Решението трябва да го имаме, те 

ще ни върнат Решението, това е по изискване по ЗОС за замяна.Този имот частния 

който ще дойде да стане общински дали няма тежест на него. 

В.Чорбанска – не, те са 21 кв.м., добре няма никакви проблеми, ако го върнат 

няма лошо ще го изпълним каквото трябва. 

М.Тороманова – съветник, малко е грозно в смисъл на вън ще кажат тази 

администрация какво работи та трети път ще взимаме Решение ако ни го върнат и 

тия общински съветници, както и да е. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подлагам на гласуване докладната 

на кмета на община Копривщица. 

 „За”- 11 – Л. Цеков, М. Тороманова, Р. Галинова, Д. Ватахов, Б. Чилов, Я. 

Стоичков, Н. Кривиралчев, С. Павлов, М. Иванов, С. Шипочинов, Б. Подгорски. 

„против” - 0 

„въздържал се” 0 

Приема се 

Прие се Решение №123 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.3 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС, чл.8 ал.9 от 

ЗОС и чл.15 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.4 от ЗОС и чл.41 ал.2 т.2 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

1. Изменя Решение №69/28.02.2020г., прието с Протокол 

№8/28.02.2020г. на ОбС – Копривщица, както следва: 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост, поради отпаднало предназначение ПИ с проектен 

идентификатор 38558.7.218, проектна площ 22,00 кв.м. по Скица-проект 

№15-801638-01.09.2020г.,представляващ част от поземлен имот с 

идентификатор 38558.7.72 по КК на гр.Копривщица, целият с площ 197 

кв.м., с начин на трайно ползване: За второстепенна улица, вид 

територия: урбанизирана. 

2. Допълва годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2020г., приета с Решение 

№54/30.01.2020г. на ОбС – Копривщица в т. III.ПРИДОБИВАНЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, с т.2.1 

Разпореждане с общински имоти – чрез замяна. 

3. Дава съгласие за замяна на ПИ с проектен идентификатор 

38558.7.218, проектна площ 22,00 кв.м. по Скица-проект №15-801638-

01.09.2020г.,представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

38558.7.72 по КК на гр.Копривщица, целият с площ 197 кв.м., с начин на 

трайно ползване: За второстепенна улица, вид територия: урбанизирана с 

ПИ с проектен идентификатор 38558.7.220, проектна площ 22,00 кв.м. по 

Скица-проект №15-801638-01.09.2020г., представляващ част от поземлен 

имот с идентификатор ПИ 38558.7.74 по КК на гр. Копривщица и проектен 

идентификатор 38558.7.219, по Скица-проект №15-801638-01.09.2020г., 

собственост на Мария Атанасова Илиева, Красимир Радев Димитров и 

Димитър Радев Димитров. 
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В замяна Община Копривщица получава 22,00 кв.м. представляващ 

част от поземлен имот с идентификатор ПИ 38558.7.74 по КК на гр. 

Копривщица и проектен идентификатор 38558.7.219, по Скица-проект 

№15-801638-01.09.2020г., присъединяващи се към ПИ 38558.7.73 целия с 

площ 91 кв.м., с начин на трайно ползване: За второстепенна улица, вид 

територия: урбанизирана, собственост на Община Копривщица. 

4. Възлага на Кмета на Община Копривщица да сключи договор за 

замяна, като разходите по извършване на замяната се поемат от Мария 

Атанасова Илиева. 

 

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

кмета на община Копривщица относно  решение за осигуряване на 

собствени финансови средства и за кандидатстване с проект „Доставка на 

електрически автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж-

Копривщица”. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на С.Павлов секретар 

на КЕУРРБФИИСГС.  

С.Павлов - секретар на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на комисията като 

остана за този път да ни дообяснят от къде ще се вземат тези пари при одобрение на 

проекта. 

В.Йовкова – от общински местни приходи, средствата при евентуално вземане на 

решение от ваша страна ще дойдат от общински приходи, разхода ще бъде заложен 

в бюджет 2021г.  

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, просто трябва да се кандидатства, 

ако няма средства няма, може и на разсрочено да се плаща, може и всякак. 

М.Тороманова – всъщност колко пари от общината ще трябват? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, около 30 000лв. а може и на 

разсрочено за 5 години. 

Д.Ватахов - съветник, ние разбрахме обратното, че 50 000лв. общината а 

30 000лв. проекта. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да ама то няма по 80 000лв. те вече 

са паднали и то това е за превоз товарен не е на пътническо както на училището, 

това е около 62 000лв. мисля, че казаха. 

Д.Ватахов – съветник, колко човека се хранят, разбрах, че около 20 и колко 

човека това е голяма инвестиция за 20 човека храна да се разкарва. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, как 20, 120 са в момента и отделно 

разнасяме. 

Д.Ватахов – съветник, на делото срещу Банчо се свидетелства, че за 20 човека 

само се разнася храна, аз съм присъствал даже ходих да видя от любопитство на 

делото, 20 човека толкова разкарват в момента поне това бяха свидетелските 

показания и за това ми остана учудено за 20 човека да се взима такава голяма 

инвестиция. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, голяма инвестиция ние видяхме 

колко е разхода на гориво на месец и инвестицията ще е по малка от колкото 

разхода за гориво сега на месец. 

М.Тороманова – съветник, колко е разхода за горивото ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ми около 300лв. примерно,отделно и 

сега с тази кола се обслужват и хората които са под карантина за закупуване на 

лекарства на храна има и хора които не са под карантина възрастни на които им се 
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купуват лекарства по проекта който имаме. Смисъла за разнасянето е плаващо 

зимата се носи на повече, лятото някой предпочитат да идват да си го взимат на 

место. 

М.Тороманова – съветник, г-жа Йовкова на делото е казала, че заради COVID-19 

предпочитат хората сами да си взимат да не им се кара нищо. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,еми и така има, някой има където 

предпочитат.Както прецените,ако смятате,че не е рентабилно това е предложение 

само,вие преценявате. 

Д.Ватахов – съветник, специално за мен за 20 човека да се дадат 50 000лв. ако 

цената е такава както казваше г-жа Паралеева. 

М.Тороманова – съветник, тогава да запишем втора точка в размер до 20 000лв. 

Н.Кривиралчев – съветник, добре ако не се закупи този автомобил със стария 

автомобил ли трябва да се разкарва на тия хора, защото така или иначе тия хора 

трябва да се обслужват с някакъв автомобил. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, дали са 5,20 или 200 трябва. 

Н.Кривиралчев – съветник, а ние на комисията ни обясниха, че ние го гласуваме 

да тръгне да се кандидатства по проекта пък на момента ако има пари общината ще 

го дофинансира.  

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, точно така е, въпроса е да се 

кандидатства по проекта, даже и да го спечелим ако нямаме пари ние не закупуваме 

нищо. 

Н.Кривиралчев – съветник, защото ако имаме пари а не сме кандидатствали пък 

губим другото. 

М.Тороманова – съветник, значи при положение, че общината ни е зле 

финансово, имаме за момента автомобил за мен това е излишен разход. 

Б.Подгорски – съветник, г-жа Йовкова го каза, така или иначе това става на 

въпрос за бюджет 2021г., от сега да определяме дали ще има средства или няма да 

има средства, кандидатстването си е кандидатстване, ако не сме кандидатствали и 

да имаме средства трябва да ги дадем и тези които ни ги предвижда програмата, ако 

сме кандидатствали и преценим, че към момента има средства в община които да се 

допълнят към тези отпуснатите по програмата и към този момент са 5 както казва г-н 

Ватахов и не е рентабилно, тогава може да се вземе Решение дали въобще да се 

купува. 

М.Тороманова – съветник, само, че ние бюджета ще го правим другия месец за 

2021г. и да заложим 40 000лв. или 30 000лв. там за този автомобил това значи че за 

нещо друго което е спешно в общината няма да се случи, има и нещо друго значи  

догодина не се знае как ще е положението с COVID-19 и въобще какви приходи пак 

ще има в общината. 

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

на кмета на община Копривщица. 

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

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

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

Не се приема 

 

 

По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане на молба от 

Сдружение „Здравец – общинска организация на инвалидите –

Копривщица”. 
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Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на С.Павлов секретар 

на КЕУРРБФИИСГС.  

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, съвместно със счетоводството могат 

да се отпуснат те са 97 човека по 10,00лв. за закупуване на хранителни продукти от 

бюджета на община Копривщица за деня на инвалида, до сега са давани по 5,00лв., 

мисля, че 5,00 лв. са прекалено малко ситуацията която се е създала по 10,00лв. 

разговаряхме с ДДФ, може да се осигурят на сдружението на инвалидите. 

В.Йовкова – разговора който проведох с него е да заплатим хранителните пакети 

в магазина или на складовата база, те ще ни отчетат с протокол който всеки се 

подписал, че е получил продукти. 

 

Точка пета от дневния ред – разни - Отчет на кмета на община 

Копривщица за организиране изпълнението на актовете на ОбС-

Копривщица. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, внесен ни е отчет от кмета на 

община Копривщица за изпълнението на взетите решения на ОбС - Копривщица от 

началото на мандата. 

Така като чета отчета, не е изпълнено така нареченото Решение №85/30.04.2020г., 

което ние сме вземали и даваме препоръка на кмета на община Копривщица да 

прекрати договора на ЕТ „Войводенец – 91”. 

 

Точка шеста от дневния ред – отговори на питания 

Има получени писмени отговори. 

Б.Подгорски – съветник, едно от питанията на колегата Яни Стоичков е до къде е 

стигнал проекта за реновация на детската градина, тъй като от г-н Ватахов преди 

няколко заседания беше хвърлено обвинението, че едва ли ние сме хвърлили на 

вятъра парите за матрачетата и тука желая отново той беше зададен втори път от 

Яни Стоичков, сега трети път го задавам, моля да дойдат и да кажат до къде е 

стигнал проекта, подписан ли е договора, не е ли подписан ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, договора е подписан, аз съм го 

подписала миналата седмица и предстой до 2023 година трябва да се изпълни. 

Б.Подгорски – съветник, с г-жа Паралеева говорих още в началото като 

закупувахме матрачетата, в този проект който е подписан явно вече, има заложени 

детски легла и матрачета, Закона позволява и практиката позволява след като се 

подпише договора да се правят промени по време на изпълнение в случая сега да се 

обърне внимание тези матрачета които са заложени вътре или средствата да се 

прегрупират по други пера в проекта или да отпаднат. За това подсещам в момента, 

че ако е подписан договора може да се допита до консултант и да се направят 

промени по време на изпълнение на проекта.Леглата просто да се съобразят със 

съществуващите матраци. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, вас сега какво ви притеснява, че ще 

изхвърлим матрачетата 10 годишните и ще сложим 5 годишните гаранция или какво,  

аз не разбирам.Ще се погледне в проекта колко са ще се информира, че са закупени 

и ще има корекция. 

М.Тороманова – съветник, Боби е прав матраците които ние ги поръчвахме бяха 

по специално поръчване, защото са различен стандарт до стандартните креватчета и 

ако креватчетата които са зададени в проекта са стандарт и те да се изменят. 

Б.Подгорски – съветник, само ще ви кажа в частност 65/135 см. са в момента 

леглата в детската градина, такива са и новите матраци. Стандарта в днешно време 

е 60/130 см., или 70/140 см., този стария стандарт по който ние в момента 
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поръчахме матрачетата по поръчка трябва да го съобразим за новите легла да се 

направят 65/135 см., това е цялата работа нищо друго, две цифри да се съобразят. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, и какъв е проблема. 

Б.Подгорски – съветник, никакъв, просто казвам, че трябва да се съобразим аз не 

казвам, че има проблем. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ще го съобразим проекта е за 

1 000 000 лв., белким тези 1 500 лв. ги съобразим. 

 

Точка седма от дневния ред – питания 

Д.Ватахов – съветник, получихме ли отговор за изразходваните пари от 

общински съвет за адвоката ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, договора е прекратен. 

Д.Ватахов – съветник, а имало ли е въобще защото г-н Подгорски предния път 

каза, че въобще не е наясно за договора. 

Б.Подгорски – съветник, не съм казал, че не съм на ясно. 

Д.Ватахов – съветник, че няма договор. 

Б.Подгорски – съветник, това е различно, че няма договор а не че не съм наясно.  

Д.Ватахов – съветник, и счетоводството излезе да ни обяснят как като няма 

договор са изразходени парите. 

Б.Подгорски – съветник, уговорката беше да се подпише с общината и да 

ползваме общински съвет и общината услугите на г-н Пенчев. 

Д.Ватахов – съветник, няма как да стане това нещо, мисля че ни разбрахте. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,  да, за това действително уговорката 

беше така, общината подписва, Председателя който беше тогава искаше да 

обслужва и общински съвет, нали в началото Наредби това беше декември месец, 

сега при положение, че г-н Цеков казва не, не и така и сме прекратили. 

Д.Ватахов – съветник, то по Закон нямаше как да стане. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, става на въпрос, че председателя 

на ОбС за външни услуги си подписва отделно договор и възлага. 

Б.Подгорски – съветник, той не е един юрист а то е адвокатска кантора, 

адвокатска кантора не е само от един юрист, тоест тука няма правен казус г-н 

Пенчев като собственик на кантората разполага с адвокати, един от адвокатите му 

може да обслужва общински съвет другия адвокат може да обслужва община. 

Д.Ватахов – съветник, нали общински съвет нямаме договор с тази кантора или 

имаме ? 

Б.Подгорски – съветник, не, не нямаме договор аз не казвам, че имаме. 

Д.Ватахов – съветник, нас ни интересува има ли договор или няма, щом няма 

значи парите са похарчени така без да има договор и без да трябва. 

Б.Подгорски – съветник, за парите не говоря, говоря за договор че няма и че на 

въпроса дали може адвокатската кантора да обслужва двете страни отговора беше 

такъв. 

Я.Стоичков – съветник, въпроса е на базата на какво са изплащани от бюджета на 

общинския съвет парите ? 

Б.Подгорски – съветник, на какво основание са правени преводите от бюджета на 

общински съвет към адвоката, това беше въпроса който исках да го зададе г-н 

Ватахов ? 

М.Тороманова – съветник, да попитам докато дойде г-жа Йовкова, понеже излезе 

рамката на бюджета за 2021 г. на държавния бюджет, стандартите излязоха, ние 

дали успяхме някъде да се преборим нещо за капиталово да ни дадат допълнително 

на общината. 
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Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да, очакваме. 

Д.Ватахов – съветник, въпроса ни е как са похарчени парите на общинския съвет 

като няма сключен договор с юриста ? 

В.Йовкова – има сключен договор между юриста и кмета в минала година а в 

началото на този година има сключен анекс за допълнително възлагане на работата 

да консултира общинския съвет с изготвяне на Правилници и Наредби, това е устно 

изговорено в анекса пише само, че се възлага допълнителна работа, след създалата 

се ситуация педи един,два месеца аз съм говорила лично с председателя на 

общинския съвет г-н Цеков и кмет Дюлгярова, също с адвокат Пенчев, анекса е 

нулиран. 

Д.Ватахов – съветник, да де но парите ги няма и ние не сме му ползвали услугите 

на този адвокат, сега ако ни се наложи нещо на общинския съвет. 

В.Йовкова – в началото на година аз също го попитах той казва, че почти всички 

Наредби е консултирал и има доказателства за което. 

Б.Подгорски – съветник, да де на базата на какъв документ за правени тези 

преводи, към този анекс има ли го описано, че ще се обслужват и интересите на 

общински съвет. 

В.Йовкова – в анекса го няма, но това е проведен устен разговор и тоя обем от 

работа през тоя период е вършен. 

Б.Подгорски – съветник, така вършен е, по мое време се използваха неговите 

услуги, въпроса е че за да има основание за превод трябва да има документ който да 

дава това основание за превод. 

В.Йовкова – ама този разход е относим към външна услуга на общинския съвет. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ама това по устния разговор е по 

желание на председателя на общинския съвет тогава даже аз бях против, тогава се 

каза, че ни е необходимо всички Наредби са не както трябва, че трябва да се 

променят, всички Наредби са минали през юриста и за това подписахме този анекс. 

Сега председателя каза не искам да използваме услугите ако трябва еднократно 

съгласих се. 

Д.Ватахов – съветник, сега ако ни потрябва юрист няма с какво да му платим 

М.Иванов – съветник, за колко пари говорим ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, за 300,00лв. на месец. 

Д.Ватахов – съветник, то толкова ни е бюджета на общински съвет. 

Я.Стоичков – съветник, а каква е частта която общината плаща извън бюджета на 

общинския съвет ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, 500,00 лв. плаща общината. 

Б.Подгорски – съветник, понеже сега обвинението е срещу мен, че не съм 

уведомил някой, няма документ с който да е подписан и на базата на което 

основание да са преведени пари, аз като председател исках да се ползват правни 

услуги, защото и до момента има четири Наредби в последните четири години назад,  

които са върнати, отменени и не са подадени на ново, че старите Наредби се 

атакуваха имаше четири или пет атакувани от областта и от Прокуратурата 

предимно и за това беше нужна адвокатската помощ, защото г-н Карагьозов на 

няколко пъти ми каза, че това не е негова работа да изготвя Наредби и да ги 

съгласува а това,че дори било работа на председателя на общински съвет. 

Д.Ватахов – съветник, не, не те упрекваме в това нещо а трябваше да ни 

уведомите за какво се използват тия средства. 

Б.Подгорски – съветник, когато вие всички научихте тогава и аз научих,че се 

плаща от бюджета на общинския съвет, към момента в който бях председател на 

общински съвет не знаех,че се изразходват средства никой не ме е уведомил, че се 
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изразходват средства за адвокатска помощ, в случая нямаше на базата на какво да 

уведомя общинските съветници, не ми пречи да поема вина но не съм имал 

информация. 

В.Йовкова – уважаеми, съветници предлагам следното, ако имате нужда от 

финансови средства до края на година, които надхвърлят лимита по бюджета 

общинската администрация ще плати този разход. След един месец при проектиране 

на бюджета, каня всички вас да присъствате на тези разговори за да е ясно за какво 

и колко средства да са отделени по звената включително и по общинския съвет. 

Д.Ватахов – съветник, и ще ни вземете от догодишните пари. 

В.Йовкова – няма да ви вземем 

Д.Ватахов – съветник, почнахте като предприятието, днеска имат спешна работа и 

вашата работа горе долу е същата, ако имаме нужда ще ни ги хванете догодина. 

 

С.Шипочинов – съветник,  един въпрос от съграждани, този въпрос ми беше 

зададен от преди два, три месеца, попитах тук и ми беше даден един 

незадоволителен отговор, сега сме в сезона на ракията и хората се интересуват до 

къде се доведе въпроса за тази прословута ракиджийница, искат да се прегледа 

договора с който е продадена да се види какви са анексите и дали се спазват ? 

И.Лесков – аз ще направя едно питане и ще се възползвам от правото да израза 

лично становище по отношение работата на общински съвет особено в частта на 

взимане на решение. Питането ми е лично към кмета но то е предполагам от много 

граждани, защо общинско предприятие не доставя букови дърва за огрев ?  

По отношение работата на общинския съвет, измина вече една година и в тази една 

година новите общински съветници би следвало вече да са наясно за какво става на 

въпрос, а ако има някакъв проблем в организацията, работата на общинския съвет 

то пък тези с по голям опит трябва да бъдат техен коректив. Какво забелязвам днес 

и до колкото виждам по протоколите за съжаление то започва да става практика, не 

може точка в дневния ред да приключи е така между другото, след като е в дневния 

ред тя трябва да приключи с решение на общинския съвет, независимо то дали е 

позитивно или негативно по отношение на текста.  

По взетите решения: по т.4 от дневния ред, самото предложение на комисията е 

явна илюстрация, че тя не си е свършила работата, постоянните комисии особено на 

общинския съвет е местото където се извършва експертната дейност, където се 

изясняват всичките детайли и за това комисията трябва да излезе с предложение за 

решение а не с въпрос, това означава, че комисията не си е свършила работата, а тя 

не си е свършила работата може би защото не е имало кой да отговори на този 

въпрос по време на комисията. 

По т.3 от дневния ред, аз изцяло подкрепям усилията на общинското ръководство за 

участие в каквито и да е проекти с външно финансиране и особено там където има  

субсидия, още повече когато става въпрос за един категорично екологичен проект от 

който повярвайте общината има нужда, не само за „домашен социален патронаж”, а 

и за служебни автомобили и дай боже един ден за автомобили в гората, това е 

бъдещето, само че дебата протече така че се взе решение да не се участва в тоя 

проект, защото г-жа Дюлгярова не беше направила нужното за да ви убеди а то 

трябваше, тука вече критика към кмета, да направи един анализ на пазара на тия 

автомобили, да посочи оперативните разходи на сегашния транспорт, да го сравни с 

бъдещите и тогава много лесно щяхте да вземете решение, че този автомобил е 

нужен. Само, че ако пак се но то май е късно вече за друго решение, също един 

порок на предложението, не беше посочена финансовата рамка, 30 000лв. е 

субсидията да обаче колко ще са останалите пари кмета загатна но не беше 
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категоричен, лизинга е една прекрасна форма за закупуване на всякакво ново 

оборудване, ако бяхте посочили г-жо Дюлгярова че трябват още 20 000лв. или 

30 000лв., които ще бъдат заложени в следващия бюджет това щеше да стане 

решение на общинския съвет. 

По т.2 от дневния ред, предполагам, че това решение ще трябва пак да го 

разглеждате, между другото това е най - компетентното подготвен текст явно е 

подготвен от експерти, там обаче има една натрапчива груба техническа грешка 

замяната която взехте решението да се направи ще се направи с парцел от 

кадастрален номер който не съществува в Копривщица няма кадастрален номер 

28558, то го няма в страната, така че ако са съгласни общинските съветници да не 

се връща пак това онова, това просто да бъде поправено. 

По т.1 от дневния ред, дали една информация се внася, дали един доклад на кмета 

се внася за информация или не, това е посочено предварително, след като 

комисията е предложила текст за решение на общинския съвет то общинския съвет 

трябва или да го вземе или да го отхвърли, друг е въпроса че ако внимателно 

прочетете текста или обяснителната записка, ако сравните цифрите ще видите 

фрапантни разлики, ще видите грешки, едната от които е че изпълнението на 

неданъчните приходи не е 26% и ако е посочен точния процент трябваше да ви 

направи впечатление и вие да поискате някаква програма за справяне до края на 

финансовата година, защото ако финансовата рамка която вие сте гласували от 6 

милиона и не знам си колко хиляди лева е доуточнена което е доуточнено пак извън 

вас а вие трябва да вземете решение по този въпрос независимо, че там разликата е 

с 13 000лв., това трябва да стане с ваше решение. То доуточняването идва по 

банален повод, разлика в държавните сфери или пък дарения или нещо друго, но 

както и да е, това са неща които вие трябва да ги знаете а не да ги научавате сега, 

което ме води на мисълта, че почивате на рутината си или на неопитността  

общинските съветници идват на сесията не подготвени.Ако вие вникнете в цифрите 

ще видите разликите и тези разлики трябва да се доуточняват на комисиите. Като ви 

пожелавам успех се надявам, че в бъдеще няма да допускате такива грешки, добре е 

че аз съм единствения гостенин и че другите няма да го чуят това нещо. 

Д.Ватахов – съветник, на живо се излъчва. 

И.Лесков – еми дано да го чуят повече да идват повече граждани следващия път 

да се запознаят предварително с работата на общинския съвет.Разберете вашата 

работа е много важна и ценна, вие сте тук от името на цялата общественост и ако 

някъде бърка кмета или общинската администрация, вие трябва с вашите решения 

да ги поправяте и допълвате не трябва да има антеболизъм и с резултата от вашите 

сесии с вашите решения, вие задавате дневния ред на администрацията и на кмета, 

вие решавате какво да прави и той трябва да изпълнява, но когато има такива  

хъката-мъката ама сега какво да правим ама какво да изпълни кмета, как да реши 

какво да направи кмета по т.4 от дневния ред. Благодаря за вниманието! 

 

Д.Ватахов – съветник, 

1. Искам да знам тези 150 дка. където са почистени дали ще се включат в новия 

период на отдаване за мери и пасища става въпрос, дали положението им е до 

изчистване за което може да се ползват или, защото другите години чистенето им е 

само взимане на дървесината и не е почистена, имаме и сега този случай аз съм 

идвал няколко пъти при вас за терена който говорихме от около 100 дка. пак не е 

почистен от април месец, дървесината е вдигната но за мен това не е почистено 

както трябва и ако предприятието си свърши работата и ми отговори както трябва 
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занапред да може да се запознаем бих искал да направим една комисия и да 

проверим тия терени, не да ги отдадем на лица защото те дефакто няма как да ги 

ползват, гласували сме им дали са им да ги изчистят но за мен не са изчистени, по 

добре хората да не ги наемат тия имоти, защото 150 дка. са добри 1 500 лв. ще 

влизат в общината, но дефакто сега ние трябва да се откажем от този имот 

специално за „Свети Илия”, платили сме го не сме го ползвали г-н Златарев каза, че 

ще провери, искам да провери в поземлената и не знам как ще се приспаднат тия 

разходи защото те са си 1 000лв. доста, вдигнахме цената пък условията си останаха 

почти същите. То не е като въпрос просто да се запознаете вие с имотите и при 

отдаването дали да ги включим или не, това части от имоти или са почистени цели 

имоти, защото те дефакто 10 дка. от имот 400 дка. той кое му е почистеното на него, 

като гледам отговора който е вече ние ще попитаме някой от предприятието и може 

би ще се изяснят тези въпроси те с отговора за дървесината още се разяснят колко 

кубика са добити и дали са включени към този отговор който ще ни дадат. 

2. Имам и още един въпрос предизборно всички обещахме за това доганското 

дере ако си спомняте, там има един проблем една жена дойде при мен като съветник 

преди една седмица, толкова ли няма пари общината да го подкрепи това дере да не 

падне на тая жена къщата, защото тя е на 90 години, няма как да се справя сама, 

една година по късно идва зимния период, ако не да видим от този фонд на 

общинския съвет, мисля че не е проблем 4-5 платна да видим архитекта дали може 

както се направи при аптеката да се подкрепи там това нещо, като трябва ние ще 

дадем парите и предприятието да го направи то е общинско не е частно не го правим 

на някой друг, мисля че не е проблем ще падне къщата и после къде ще живее, 

мисля че сте запознати всички. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да запознати сме казано и е, не ни е 

останало време, общината ще си го направи няма никакъв проблем, предприятието 

не е останало правим най неотложните неща които са и това ще се случи, ние и със 

съветниците от ГЕРБ разговаряхме даже това ще се случи някоя събота и неделя 

като си извадят картофите и като им остане време. 

Д.Ватахов – съветник, ако трябва и ние ще дойдем да помогнем няма значение 

кои съветници, важното е работата да се случи преди да е паднал снега защото ще 

започне стичането на повече вода и ще има проблем още повече. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,да задължително, ходих гледах го 

въпрос на дни е. 

3. Видях, че се засипва където е капана паркинга, там има една тръба за 

отточните води и гледам, че са я засипали ако може да не изсипват точно върху нея 

а малко по нагоре защото като се напълни с водата канавката ще излиза на асфалта. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, добре ще го проверя. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 15:35 часа. 
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