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ПРОТОКОЛ 

№29 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      24.06.2021 г. 

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

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 24.06.2021 г. от 14:00 часа  в стаята на общински съвет -  Копривщица се 

проведе редовно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха общински съветници и служители на ОА Копривщица. 

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

Отсъства: Стоян Павлов. 

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

приемане на община Копривщица като член на доброволците в Република България. 

2. Разни 

3. Отговори на питания  

4. Питания 

 

Б.Подгорски –съветник, в точка разни предлагам да добавим едно разглеждане 

относно едно запитване от областта до кметовете, като смятам че ни засяга и нас по 

някакъв начин за разделяне на София област и София град на спешната помощ както е 

било до 2015г., има на над 10 общински структури на спешна помощ протестни 

становища на работещите, че това нещо е грешно за това искам да го разгледаме този 

въпрос и да излезем със становище в подкрепа на работещите. 

 

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

изчетения дневен ред с предложението от съветника Б.Подгорски. 

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

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Отсъства: С.Павлов. 

 

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

кмета на община Копривщица относно приемане на община Копривщица като 

член на доброволците в Република България. 

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, подлагам на гласуване становището на 

комисията. 

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

С.Шипочинов, Б.Подгорски, Б.Чилов, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев. 
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„против” – 0   

„въздържал се” – 0   

Приема се 

Прие се решение №192 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА 

1. Община Копривщица да бъде приета като член в „Националната 

асоциация на доброволците в Република България”. 

2. Възлага на кмета на община Копривщица да заплати членски внос в 

размер на 120,00лв. 

 

По втора точка от дневния ред -  разни 

Б.Подгорски – съветник, работещи в спешна помощ ме потърсиха и след разговори с 

тях, основното е разделянето на София град и София област както е било до 2015г., те 

са доказали, че обединението е работещо в случая пред мен има становища от над 10 

структури на спешна помощ и общини, които излизат с ясното становище, че са против 

такова разделение. Моята идея е освен становището което са искали от кмета, ние като 

някаква институция в града колкото и да сме неглежирани до някъде да излезем с 

подкрепа за работещите. 

М.Тороманова – съветник, има някакви постановления да се отделят ли, какво има? 

Б.Подгорски – съветник, има запитване от областта по - предлог, че някои кметове в 

област София са имали предложения за разделяне те предприемат инициативата 

кметовете да дадат становища и при събиране на повече становища „за” да се направи 

тази промяна. 

М.Тороманова – съветник, на мен не ми е ясно разделянето нали никакви параметри 

няма на какво основание смисъл никой не е казал, че ще се върне 2015г., начина на 

финансиране и т.н., има нужда от някаква промяна, но те като не са казали каква ще е. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, попитахме днес Зам.областната 

Управителка, каква е целта на областта с това писмо и тя каза, че за сега търсят само 

мнение. 

Б.Подгорски – съветник, няма аргумент, че това ще е по добрия вариант. На базата на 

това, че виждам тези становища и се обърнаха към мене представям реално становищата 

и мнението на работещите вътре и предлагам ние да защитим тяхната гледна точка, 

защото те са специалистите които работят и шеста година казват, че е много различно от 

както е било преди. Въпроса е че няма някакви доводи, че тази промяна ще доведе до 

нещо по добро или конкретно какво да се промени за да доведе до нещо по-добро а те 

не са много нещата тук е материална база, финансиране, реакция на спешни случай и 

обединение на центрове в общи линии, а не разделяне на филиали. 

И.Лесков – Зам.кмет на община Копривщица, ние получихме такова писмо мисля, че 

беше на 16.06.21г., за спешен порядък трябваше до края на работния ден да отговорим 

и отговорихме точно в обратната посока, защото така преценихме, че е. Изобщо 

държавата трябва да върви към децентрализация, не знам тази централизация какво ще 

помогне и как при спешен случай при повреда на линейката в Пирдоп ще дойде линейка 

от София след като там постоянно е огромен проблем с обслужването на спешни случай. 

Идеята ни беше, че децентрализирането между другото текста на писмото беше точно в 

такъв стил и останахме с впечатление, че областния Управител иска и стой зад 

децентрализацията и разделянето на София град и София област като спешни центрове. 

Б.Подгорски – съветник, първо в писмото никъде не виждам централизиране и 

децентрализиране, второ няма никакво обществено обсъждане с работещите в системата 

това става от сега за след малко. Идеята ми е такава аз вярвам на тези, които работят 

вътре те са написали становищата си защо не искат да се случи това нещо. 
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Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, нашето становище за подкрепа до къде 

трябва да го изпратим? 

Б.Подгорски – съветник, до никъде, да излезем със становище за подкрепа на 

работещите. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, ама нали трябва някой да го прочете, 

че ние ги подкрепяме, ние тук си знаем, че ги подкрепяме ама кой знае, че ги 

подкрепяме. 

Б.Подгорски – съветник, добре съгласен съм да го изпратим макар, че нас никой не ни 

е питал.Аз предлагам да излезем със следното становище, общински съвет Копривщица 

приема становище подкрепя работещите в „спешна помощ”, София област и София град 

да не се разделят на две структури,да остане обединена структурата.  

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

направеното предложение за становище от съветника Б.Подгорски.   

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

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

„против” – 0   

„въздържал се” – 0   

Приема се 

 

По трета точка от дневния ред – отговори на питания 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, има получен писмен отговор на един от 

въпросите. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, започвам да отговарям по реда, по който 

са ми зададени. 

Димитър Ватахов: 

1. Въпроса ми е към полицията какво стана с лампите на събора? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, с полицията няколко пъти 

разговаряхме, на мен ми казаха кой е аз съм предала на полицията и те работят, само 

че трябва да го докажат. 

2. Какви средства са получени от наеми и от взетите такси за паркирането в града 

за почивните дни около 1 май? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, сумата получена около 1 май е 

3 500лв. 

3. Видял ли е някой полските пътища след проливните дъждове? Какво е 

състоянието им и дали ще се предприеме нещо за оправянето им? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, Да видели сме ги, но дъждовете бяха до 

скоро и сега ще започнат да действат. 

М.Тороманова: 

1. Във връзка с предоставената ни справка на предвидени разходи по бюджет 2021 

година относно предстоящи ремонти  на бул. „Х.Н.Д.Палавеев” – главен колектор II – от 

РШ4 до РШ17, по ул. „Л.Каравелов”, на ул. „Никола Герджиков”. Да ни  бъде 

предоставена писмена справка - разбивка по предвидените строителни дейности на 

посочените обекти. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, Родригес е дал писмен отговор 

М.Тороманова – съветник, изведнъж просто си помислих, че канала и водопровода 

излизат на една цена смисъл толкова ни бяха по капиталови разходи за това поисках 

КСС и сега това ми направи впечатление, че и примерно и за канализация и за 

водопровод има рязане на асфалт по една и съща квадратура вкарана.  

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, това сме го извадили от проекта иначе 

реже се за водата и там само добавяме канала. Такова да се случи да се плаща 



 4 

веднъж за канал и веднъж за водата абсурд, гарантирам че по мое време няма да е. 

2. На какво основание се разчерта града с паркоместа и по-скоро тротоарите ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, на основание транспортна схема и 

сега подготвяме нова Наредба в която не е нужно паркоместата да бъдат вкарани в 

транспортна схема специално.  

М.Тороманова – съветник, защото по Закон не може на тротоар да се паркира.Тази 

транспортна схема съгласувана ли е с МВР ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, съгласувана е с всички. 

М.Тороманова – съветник, ама ние не сме я приемали такава! 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, тя е приемана от преди. 

М.Тороманова – съветник,не, такава транспортна схема с тези места на тротоарите 

няма. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, тези ги няма, но на всякъде другаде 

има. 

3. Какво става с траурната кола? Какъв е проблема? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица,траурната кола е бракувана, не работи 

пълно блокирана. Търсим вариант в момента. 

4. Какво става с градските тоалетни ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, вече работят. 

Б.Подгорски: 

1. Моля, да предоставите списък с действащи и недействащи Наредби на община 

Копривщица към настоящия момент, както и измененията им през последните години 

съобразени с Българското и Европейско Законодателство. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, единствено нямам списък за 

действащите и недействащите Наредби на община Копривщица, има си отговорен ще 

го уточним това.   

Б.Подгорски – съветник, имате ли нещо напротив да го тълкувам като нежелание за 

отговор? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ама не от моя страна, поемам 

отговорност за този въпрос и ще отговорим. 

Б.Подгорски – съветник, защото няколко пъти го пускаме този въпрос. 

Я.Стоичков: 

1.Защо, когато скарите са били 4 дни са платили само 1 ден? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, единствено идват предходния ден слагат 

си скари, работи и не работят, работеха единия ден и на другия вечерта си тръгват. Те 

празниците бяха 4 дни, но реално нямаше хора и скарите са работили само един ден. 

Чотова ми е дала по документи за дните. 

Я.Стоичков – съветник, при положение, че скарата е там всички сме видели, че и 

трите дни може по един човек да е имало но седнали си бяха и той заема вече общинско 

пространство, щом го е сложил това нещо, спрял е с буса за мен логиката е такава 

започва да плаща докато буса не си тръгне от там. Има от къде да си добавим някакви 

средства и е хубаво общината да ги следи тези неща поне според мен. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, Чотова която отговаря и Йовкова 

твърдят, че скарите са били само един ден. 

Я.Стоичков – съветник, един ресторант си вади масите в сряда а работи петък, събота 

и неделя обаче плаща си сряда плаща си и понеделник редно е да си плащат и тези, 

които идват отвънка.Много голям плюс е за общината като средства, защото те бяха 

дали отговор там за 700,00лв., за един ден а той стоя още три щеше да даде още 

2000,00 лв.  
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Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ама няма кой да седи само с една маса и 

да даде 700,00лв. 

Я.Стоичков – съветник, тогава няма да дойде и ще има повече работа в местните 

ресторанти, които плащат наем постоянно. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, искате ли да извикам Чотова да ви 

обясни, защото те са толкова убедени, че са работили само един ден. 

Я.Стоичков – съветник, в четвъртък ни беше сесията на 29.04.21г., скарата вече беше 

разпъната. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, и работеше ? 

Я.Стоичков – съветник, нямаше хора седнали, но всичко си беше разпънато. 

Б.Подгорски – съветник, тънкия момент логиката е дали работиш или не ти заемаш 

общинското място. 

Я.Стоичков – съветник, аз ако съм на ваше място директно като искаш да е само 

събота ще дойдеш събота в три нощеска ще си разпънеш скарата ще работиш от 7:00 до 

22:00 часа, ще си я събереш до два и си тръгваш, ако не си плащаш. 

Б.Подгорски – съветник, в Наредбата пише, заемане на общинска площ, не пише дали 

работиш или не работиш. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, на мен ми казват, че не са стояли. 

Я.Стоичков – съветник, значи реално на 29.04.21г., бяха разпънали и си тръгнаха на 

03.05.21г., и от петък го смятай пак са 3,4 дни по никаква логика не е един. В предните 

отговори пише, че за 29-30 април и 2-3 май няма подадени заявления за разполагане.  

Б.Чилов: 

1. Колко пари община Копривщица заплаща на външната фирма за поддръжка на 

зелените площи в града? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, всичко е заложено в бюджета там си има 

параметри всичко може да се види още в началото на годината. 

Д.Ватахов – съветник, ама не е само за озеленяването и косенето а е към външни 

услуги сигурно защото няма как там попадат много работи там и няма как да се разбере. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, 50,00лв., на час се заплаща, миналата 

година са платени 8000,00лв., от май до септември. Чистят само равната част. 

 

По четвърта точка от дневния ред -  питания 

С.Шипочинов – съветник, не ми е питане а само да сведа до знанието на кметицата, 

минала седмица бях на гарата и има оплаквания от пътниците, че много бързо се 

извозвали ставало им е лошо, деца са повръщали. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, на някой му се струва  

М.Тороманова – съветник, при моста на р-т „България” ако може да се сложат знаци 

там. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, това е Републиканска пътна мрежа и ние 

нямаме право да слагаме никакви знаци ако не ги сложи АПИ. 

Б.Чилов: 

1. Колко пари са събрани от туристическа такса за първото полугодие? 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 15:00 часа. 

 

  

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Инж.С.Павлов/ 


