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ПРОТОКОЛ 

№25 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      25.03.2021 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          14:00 h –15:10 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 25.03.2021 г. от 14:00 часа  в конферентна зала на „Жив музей” Копривщица се 

проведе редовно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха всички общински съветници, кмета на община 

Копривщица, зам.кмета на община Копривщица и служители на ОА. 

 

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

1. Разглеждане и вземане на решение на – отчет за дейността на полицейските 

служители при У „Копривщица” през 2020год. 

2. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от зам.кмета на 

община Копривщица относно изменение и допълнение на Наредба за цени на услугите 

на територията на община Копривщица. 

3. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица относно одобряване на Годишен доклад за 2020г. за наблюдение на 

изпълнението на общински план за развитие на община Копривщица за периода 

2014-2020 год. 

4. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица относно план за интегрирано развитие на община Копривщица за 

периода 2021-2027г. 

5. Разглеждане на докладна записка от зам.кмета на община Копривщица, 

относно актуална пазарна оценка на поземлен имот с идентификатор 38558.11.720 с 

площ 63 кв.м. 

6. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица, относно отдаване под наем на три обособени части от поземлен имот с 

идентификатор 38558.5.466 по КККР на гр.Копривщица 

7. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица, относно отдаване под наем на част от имот с идентификатор 

38558.5.106 по КККР на гр.Копривщица с площ 18 кв.м. 

8. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица, относно отдаване под наем на помещение от сграда идентификатор 

38558.5.102.1 с площ 10 кв.м. от имот публична общинска собственост. 

9. Определяне на представител от общински съвет – Копривщица за член на 

комисия, във връзка с изискванията на чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи 

10. Разни 

11. Отговори на питания  
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12. Питания 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, имаме една допълнителна точка, аз 

предлагам т.10 да бъде: Разглеждане на докладна записка от кмета на община 

Копривщица относно кандидатстване за финансиране на проект: „Подмяна на 

водопровод и канализация по бул. „ Хаджи Неенчо Дончев Палавеев – западен и 

източен бряг на р. Тополница”, т.11 разни, т.12 отговори на питания и т.13 питания. 

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

изчетения дневен ред с допълнителната точка към него. 

„За”- 9 – Л. Цеков, Р.Галинова, Д.Ватахов, М.Тороманова, Я. Стоичков, М. Иванов, 

С.Павлов, Б.Подгорски, С.Шипочинов. 

„против” - 0 

„въздържал се” 0 

Отсъстват: Н.Кривиралчев и Б.Чилов. 

 

Прие се следния дневен ред: 

1. Разглеждане и вземане на решение на – отчет за дейността на полицейските 

служители при У „Копривщица” през 2020год. 

2. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от зам.кмета на община 

Копривщица относно изменение и допълнение на Наредба за цени на услугите на 

територията на община Копривщица. 

3. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица относно одобряване на Годишен доклад за 2020г. за наблюдение на 

изпълнението на общински план за развитие на община Копривщица за периода 2014-

2020 год. 

4. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица относно план за интегрирано развитие на община Копривщица за периода 

2021-2027г. 

5. Разглеждане на докладна записка от зам.кмета на община Копривщица, относно 

актуална пазарна оценка на поземлен имот с идентификатор 38558.11.720 с площ 63 

кв.м. 

6. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица, относно отдаване под наем на три обособени части от поземлен имот с 

идентификатор 38558.5.466 по КККР на гр.Копривщица 

7. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица, относно отдаване под наем на част от имот с идентификатор 38558.5.106 

по КККР на гр.Копривщица с площ 18 кв.м. 

8. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица, относно отдаване под наем на помещение от сграда идентификатор 

38558.5.102.1 с площ 10 кв.м. от имот публична общинска собственост. 

9. Определяне на представител от общински съвет – Копривщица за член на 

комисия, във връзка с изискванията на чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи. 

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

кандидатстване за финансиране на проект: „Подмяна на водопровод и канализация по 

бул. „ Хаджи Неенчо Дончев Палавеев – западен и източен бряг на р. Тополница”. 

11. Разни 

12. Отговори на питания  

13. Питания 
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По първа точка от дневния ред -  Разглеждане и вземане на решение на – 

отчет за дейността на полицейските служители при У „Копривщица” през 

2020год. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на секретаря на комисията 

да представи становището поради отсъствието на Председателя на КТОРСПРКИ. 

С.Шипочинов – секретар на КТОРСПРКИ, представи становището на КТОРСПРКИ. 

 

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

записка на КТОРСПРКИ. 

„За”- 9 – Л. Цеков, Р. Галинова, М.Тороманова, Д.Ватахов, Б.Подгорски, Я. Стоичков, 

М. Иванов, С.Шипочинов, С.Павлов. 

„против” – 0  

„въздържал се” – 0 

Отсъстват: Б.Чилов и Н.Кривиралчев 

Приема се 

Прие се Решение №159 

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

Приема Годишен отчет за дейността на полицейските служители при  У – 

„Копривщица” през 2020год. 

 

По втора точка от дневния ред -  Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от зам.кмета на община Копривщица относно изменение и 

допълнение на Наредба за цени на услугите на територията на община 

Копривщица. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Председателя на 

КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – съветник, представи становището на КЕУРРБФИИСГС. 

Б.Подгорски – съветник, подкрепям тези предложения и имам едно предложение за 

допълнение. Конкретно предложението ми е от понеделник до четвъртък в тези 

обособени паркоместа за граждани на града, които имат регистрирани автомобили в 

града, които съответно плащат данъците в тази община да бъдат безплатно от 

понеделник до четвъртък включително, но при условие че тези автомобили са с 

подсигурен стикер, които доказва че са регистрирани в община Копривщица. 

М.Тороманова – съветник, да ние това го обсъждахме но до петък до 13:00 часа 

само, че не го внесохме сега а на следваща сесия след като влезе в Наредбата на 

основание това, че общински съвет може да освобождава определена група граждани 

от такси и данъци да го внесем като отделно решение, защото в Наредбата не 

намерихме начин как да бъде легитимно за да няма дискриминация, кметицата 

предложи до 13:00 часа в петък. 

Б.Подгорски – съветник, съгласявам се с мнението на кметицата. Въпроса е че има 

примери в други общини в който в Наредба цени и услуги относно това решение за 

паркирането има вариант само, че юридически трябва да се изговори как да се вкара 

и в тази Наредба това паркиране защото то реално е платено паркиране този стикер 

ще се плаща 10,00 или 15,00 лв., себестойност за издаване което да удостоверява, че 

тези автомобили ще са в общината, но съм и съгласен да го вземем и като отделно 

решение. По принцип казвам проверил съм го има примери в Наредби в които  е 

заложено и не противоречи на Закона. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, добре аз предлагам да приемем и след 

това да уточним с юриста за следващата сесия. 

И.Лесков – зам.кмет на община Копривщица, само че текста е добре да се уточни, 



 4 

уважаеми общински съветници не може да вземете решение за автомобили, които са 

регистрирани в общината защото такива няма, има собственици на автомобили с 

постоянен или настоящ адрес с или постоянен и или настоящ тук вече е въпрос на 

детайл. 

Р.Галинова – съветник, тоест през събота и неделя заплащаме ако искаме да 

слезем на пазара? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, и да паркирате на разчертаните 

паркоместа, ако си купите карта 30,00 лв., може и от понеделник до неделя да си се 

паркират където си искат. 

Б.Подгорски – съветник, тука в същност уточнението събота, неделя и празничните 

дни е добре да го предложим защото празничните дни в същност са има понякога 

делнични дни, които се струпват гости в града. 

 

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

записка на КЕУРРБФИИСГС. 

„За”- 8 – Л.Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, Б.Подгорски, Я. Стоичков, С. Павлов, М. 

Иванов, С.Шипочинов. 

 „против” – 1 - Р. Галинова 

„въздържал се” – 0 

Отсъстват: Б.Чилов и Н.Кривиралчев 

Приема се 

Прие се Решение №160 

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

Приема направените промени в Наредба за цени на услуги на територията на 

община Копривщица както следва: 

Било: чл.34, ал.5 

„Цена за годишен абонамент на паркоместа в обособените зони за 

паркиране” както следва: 

- Лек автомобил – 100,00 /сто лева/ 

Става: чл.34, ал.5  

„Цена за годишен абонамент на едно паркомясто в обособените зони за 

паркиране – 250,00 /двеста и петдесет/ лв. без включен ДДС”  

 

Добавя се нова алинея 6 към чл.34 и 

Става: чл.34, ал.6 

„Цена за месечен абонамент на едно паркомясто в обособените зони за 

паркиране – 25,00 /двадесет и пет/ лв. без включен ДДС”. 

 

Добавя се нова алинея 7 към чл.34 и 

Става: чл.34, ал.7 

„Цена освобождаване от наказателна скоба – 25,00 /двадесет и пет/ лв. без 

включен ДДС”. 

 

По трета точка от дневния ред -  Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно одобряване на 

Годишен доклад за 2020г. за наблюдение на изпълнението на общински план 

за развитие на община Копривщица за периода 2014-2020 год. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Председателя на 

КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – съветник, представи становището на КЕУРРБФИИСГС. 

 

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

„За”- 8 – Л.Цеков, Р. Галинова, М.Тороманова, Д.Ватахов, Я. Стоичков, С. Павлов, М. 

Иванов, С.Шипочинов. 

 „против” – 0  

„въздържал се” – 0 

Отсъстват: Б.Чилов, Н.Кривиралчев и Б.Подгорски 

Приема се 

Прие се Решение №161 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.23 т.3 от Закона за регионалното 

развитие. 

Одобрява Годишен доклад за 2020г. за наблюдение на изпълнението на 

общински план за развитие на община Копривщица за периода 2014-2020 год. 

 

По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно план за 

интегрирано развитие на община Копривщица за периода 2021-2027г. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Председателя на 

КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – съветник, представи становището на КЕУРРБФИИСГС. 

 

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

записка на КЕУРРБФИИСГС. 

„За”- 9 – Л.Цеков, Р. Галинова, М.Тороманова, Д.Ватахов, Б.Подгорски, Я. Стоичков, 

С. Павлов, М. Иванов, С.Шипочинов. 

 „против” – 0  

„въздържал се” – 0 

Отсъстват: Б.Чилов и Н.Кривиралчев 

Приема се 

Прие се Решение №162 

На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА чл.24, ал.1 от Закона за регионално 

развитие и във връзка с чл.21 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие. 

Приема План за  интегрирано развитие на община Копривщица за периода 

2021-2027г., и всички приложения към него. 

 

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

зам.кмета на община Копривщица, относно актуална пазарна оценка на 

поземлен имот с идентификатор 38558.11.720 с площ 63 кв.м. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Председателя на 

КТСУРОСИВКЕ. 

Я.Стоичков – съветник, представи становището на КТСУРОСИВКЕ. 

Б.Подгорски – съветник, прави ми впечатление точката която в евро е изчислена 

цената в България така или иначе разплащането е в Български левове за да няма това 

разминаване с курса по кой курс БНБ или дневния курс, предлагам да отпадне 

точката с оценката в еврото. 

М.Тороманова – съветник, експертната оценка без ДДС ли е ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да тук е без ДДС, значи 6 300лв., 

излиза точно с ДДС. 

М.Тороманова – съветник, на комисията е малко завишена  

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, завишена е да, по мое предложение за 
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да може да си е както пазарната оценка на всички други имоти в урбанизираната 

територия. 

С.Павлов – съветник, тогава предлагам да гласуваме първо докладната от 

комисията и след това предложението на г-н Подгорски. 

П.Подгорски – съветник, да обясня доводите първо, оценката на Прасков не ни е 

ангажираща ние на каква пазарна оценка ще определим продаването на този имот в 

случая предлагам за да не стане объркване защото ние вървим по оценката, в случая 

ние се съобразяваме с тази оценка но тя ни е водеща но не ни е определяща какво 

решение ще вземем и последно предлагам да гласуваме предложение което ни е за 

отпадане на точката, след това да гласуваме предложението на комисията и след това 

докладната на зам.кмета. 

И.Лесков– зам.кмет на община Копривщица, значи комисията е изляла с проектно 

предложение което е гласувано а ако общински съвет има нещо против този проект то 

е срещу проекта на комисията, тук трябва да прочетете какво предлага комисията, 

какви предложения има и да гласувате различните варианти, които предлага сесията. 

 

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

записка на КТСУРОСИВКЕ. 

 „За”- 7 – Л. Цеков, Р. Галинова, М.Тороманова,  Д. Ватахов, М. Иванов, Я. Стоичков, 

С. Шипочинов. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 2 - Б.Подгорски, С.Павлов. 

Отсъстват: Б.Чилов и Н.Кривиралчев 

Приема се 

Прие се Решение №163 

На основание чл.41 ал.2 от ЗОС  

1. Определя актуална пазарна оценка на стойност – 2 698 евро. 

2. Определя цена на поземлен имот с идентификатор 38558.11.720 с площ 

63 кв.м. на стойност – 5280,00 лв. без ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Копривщица да предприеме всички 

необходими действия за продажбата на имота. 

 

Точка шеста от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица, относно отдаване под 

наем на три обособени части от поземлен имот с идентификатор 38558.5.466 

по КККР на гр.Копривщица 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Председателя на 

КТСУРОСИВКЕ. 

Я.Стоичков – съветник, представи становището на КТСУРОСИВКЕ. 

Б.Чилов и Н.Кривиралчев се присъединяват. 

Б.Подгорски – съветник, има ли становище на юрист относно точката разкриване на 

едно работно място, дали може така да бъде формулирана и същност какво представлява 

когато е собственик на фирмата ако той е работещ ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ние на комисията го обсъждахме, 

становище на юрист нямаме, но въпроса е че един човек може да ги вземе и трите и 

двете да ги направи склад и едното да работи за това си изискваме на обект по едно 

работно място да се открива. 

М.Тороманова – съветник, както за тази така и за следващата точка да се промени 

понеже конкурс не мисля, че трябва да е начална тръжна цена в смисъл това трябва 
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да е начална месечна конкурсна цена. 

 

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

записка на КТСУРОСИВКЕ. 

„За”- 11 – Л. Цеков, Р. Галинова, М.Тороманова, Д. Ватахов, М. Иванов, С. Шипочинов, 

С.Павлов,  Б. Чилов, Б.Подгорски, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0    

Приема се 

Прие се Решение №164 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.20, ал.1, 

чл.82, ал.1, т.2 и чл.84, ал.1 от НПУРОИ на община Копривщица 

Общински съвет Копривщица дава съгласие да бъдат отдадени под наем три 

обособени части от поземлен имот с идентификатор 38558.5.466 по КККР на 

гр.Копривщица с АОС№1457/27.04.2020г., частна общинска собственост чрез 

публично оповестен конкурс с насоченост за изграждане на преместваеми 

обекти – павилиони за услуги и търговски дейности съгласно одобрен ПУП със 

Заповед РД№205/07.08.2019г., за срок от 5 години при следните конкурсни 

условия: 

1. Квадратура на обособени части: 

- Обособена част с площ 22 кв.м. 

- Обособена част с площ 45 кв.м. 

- Обособена част с площ 52 кв.м. 

2. Предназначение на обособените части : 

- Терени за изграждане на преместваеми обекти – павилион за услуги и 

търговски дейности съгласно одобрен ПУП със Заповед РД№205/07.08.2019г. 

3. Разкриване на минимум 1 /едно/ работно място на обект. 

4. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и чл.85, ал.2 от НРПУРОИ, предлагам 

начална месечна конкурсна цена за 1 кв.м., да бъде 2.50 лв., за кв.м.,без ДДС. 

 

Точка седма от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица, относно отдаване под 

наем на част от имот с идентификатор 38558.5.106 по КККР на гр.Копривщица 

с площ 18 кв.м. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Председателя на 

КТСУРОСИВКЕ. 

Я.Стоичков – съветник, представи становището на КТСУРОСИВКЕ. 

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

записка на КТСУРОСИВКЕ. 

 

„За”- 11 – Л. Цеков, Р. Галинова, М.Тороманова, Д.Ватахов, М. Иванов, С.Павлов, С. 

Шипочинов, Б. Чилов, Б.Подгорски, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №165 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС и чл.84, ал.1 от 

НПУРОИ на община Копривщица 

Общински съвет Копривщица дава съгласие да бъде отдаден под наем  част 
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от поземлен имот с идентификатор 38558.5.106 по КККР на гр.Копривщица с 

АОС№154/14.05.2001г., публична общинска собственост с площ от 18 кв.м., с 

размери 4м. на 4,50м. с отстояние 0,20м. от магазин железария и отстояние 

4,20м., от склад за пелети /кооперативен пазар/ съгласно Схема за 

поставяеми обекти в гр.Копривщица чрез публично оповестен конкурс с 

насоченост  за изграждане на преместваем обект – павилион за услуги и 

търговски дейности съгласно Схема за поставяеми обекти в гр.Копривщица за 

срок от 1 години при следните условия: 

1. Разкриване на минимум 1 /едно/ работно място. 

2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и чл.85, ал.2 от НРПУРОИ, предлагам  

начална месечна конкурсна цена за 1 кв.м., да бъде 2.50 лв., за кв.м., без 

ДДС. 

 

Точка осма от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица, относно отдаване под 

наем на помещение от сграда идентификатор 38558.5.102.1 с площ 10 кв.м. 

от имот публична общинска собственост. 

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

председател на КТСУРОСИВКЕ. 

Я.Стоичков – председател на КТСУРОСИВКЕ, представи становището на комисията. 

 

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

записка на КТСУРОСИВКЕ. 

 „За”- 11 – Л. Цеков, Р. Галинова, М.Тороманова, Д. Ватахов, С.Павлов,  С. Шипочинов 

М. Иванов,  Б. Чилов, Б.Подгорски, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Прие се Решение №166 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС и чл.84, ал.1 

от НПУРОИ на община Копривщица 

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

НПУРОИ, общински съвет Копривщица дава съгласие да се включи в Програма 

за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021г., в 

раздел III, т.3 част от сграда 10.кв.м /десет/ с идентификатор 38558.5.102.2 по 

КККР на община Копривщица. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, общински 

съвет Копривщица дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез конкурс с 

насоченост за отдаване под наем на 10 кв.м. от помещение на сграда с 

идентификатор 38558.5.102.2 по КК и КР на гр.Копривщица – публична 

общинска собственост, при следните конкурсни условия: 

- За организиране на постоянна изложба на вещите на хаджи Ненчо 

Палавеев 

- Наемен срок 7 /седем/ години. 

- Начална тръжна цена 0,50лв., на кв.м. 

3. Възлага на кмета на община Копривщица да организира процедура за 

отдаване под наем при условията определени в т.2. 
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Точка девета от дневния ред – Определяне на представител от общински 

съвет – Копривщица за член на комисия, във връзка с изискванията на 

чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги моля за предложения. 

С.Павлов – съветник, предлагам г-н Яни Стоичков. 

 

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

предложението на С.Павлов. 

„За”- 9 – Л. Цеков, Р. Галинова, М.Тороманова, Д. Ватахов, С.Павлов,  С. Шипочинов 

М. Иванов,  Б. Чилов,  Н. Кривиралчев. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 1 - Я. Стоичков 

Отсъства: Б.Подгорски. 

Приема се 

Прие се Решение №167 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и във връзка с назначаване на 

комисия по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ. 

Определя Яни Стоянчов Стоичков – общински съветник за член на комисия по 

чл.37и, ал.6 от  ЗСПЗЗ за 2021г. 

 

Точка десета от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от кмета на 

община Копривщица относно кандидатстване за финансиране на проект: 

„Подмяна на водопровод и канализация по бул. „ Хаджи Неенчо Дончев 

Палавеев – западен и източен бряг на р. Тополница”. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Председателя на 

КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – съветник, представи становището на КЕУРРБФИИСГС. 

 

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

записка на КЕУРРБФИИСГС. 

 „За”- 10 – Л. Цеков, Р. Галинова, М.Тороманова, Д. Ватахов, С.Павлов,  С. Шипочинов 

М. Иванов,  Б. Чилов, Я. Стоичков, Н. Кривиралчев. 

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Отсъства: Б.Подгорски 

Приема се 

Прие се Решение №168 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС и чл.84, 

ал.1 от НПУРОИ на община Копривщица. 

1. Общински съвет – Копривщица дава съгласие община Копривщица да 

кандидатства за финансиране пред ПУДОС с проект: „Подмяна на водопровод и 

канализация по бул. „ Хаджи Неенчо Дончев Палавеев – западен и източен бряг 

на р. Тополница”. 

2. Общински съвет – Копривщица констатира недостиг на вода във 

водопреносната мрежа, за жителите и многобройните гостите на града. 

 

Точка единадесета от дневния ред – Разни 

М.Иванов – съветник, защо не се взимат пари и за селскостопанските машини, които 

са целогодишно по улиците а се гледа само около центъра ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, абсолютно съм съгласна, идеята е 

такава, че просто сега тези паркоместа са узаконени и сега върви процедура за да се 
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мине пред хотели, по улици за да може да се увеличат паркоместата и да се изчисти 

града защото и не може и да се чисти, но както ги освобождаваме от понеделник до 

петък не знам какво ще правим. Има много хора, които имат къщи тук и не могат да си 

спрат пред тях от ремаркета от каруци от коли, това е идеята по някакъв начин да 

накараме хората това което не им е необходимо цяла година, защото сега един трактор 

зимата за нищо не им трябва. 

 

Точка дванадесета от дневния ред – отговори на питания 

Има постъпил писмен отговор. 

 

Точка тринадесета от дневния ред – питания 

 

М.Тороманова – съветник: 

Във връзка с кандидатстването на проекта сега, попитах защо не е за цялата 

градска мрежа и ми казаха, че нямат готовност. За това може ли веднъж за винаги да 

ни дадете уточнения какво стана в крайна сметка с големия проект за водния цикъл, 

един път Родригес казва, че е изтекло разрешителното за строеж аз не мога да 

разбера как е изтекло при положение, че архитекта го издава. Наистина ли този 

проект за милион все едно го няма, все едно нищо не е направено по него и 

евентуално колко ще ни струва ако трябва да се преиздаде това разрешително за 

строеж не може да има планове, които не може да се ползват аз поне така си мисля. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, много от улиците, които са заложени в 

този проект са направени, а ако едно разрешително не се ли започне в рамките на 

шест месеца или година изтича за строеж. Този проект вече не е актуален, защото 

някой неща вече не са актуални за сегашната ситуация.За бул.”Хаджи Ненчо 

Палавеев”, има от 2018г., изготвени проекти за вода и канал, които не са актуални 

към момента. 

М.Паралеева – проекта мисля, че е от 2009г., някъде там, защото 2012г., вече 

тръгнаха финансовите корекции. Ние се опитвахме да намерим тези проектанти, 

които да актуализират проекта съответно и разрешението за строеж да бъде 

подновено, но  в момента в които ги потърсихме те поискаха една много сериозна 

сума за актуализация, общината на този етап не разполагаше с подобна. 

 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 15:10 часа. 

 

 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


