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ПРОТОКОЛ 

№30 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      15.07.2021 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          14:05 h –15:10 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 15.07.2021 г. от 14:00 часа  в стаята на общински съвет -  Копривщица се 

проведе извънредно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха общински съветници и зам.кмета на община Копривщица. 

Отсъстват: Я. Стоичков, Б.Чилов, Д.Ватахов, С.Шипочинов. 

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

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

Копривщица относно предложение за включване на СУ „Л.Каравелов”, гр.Копривщица 

в списъка на защитените училища. 

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

Копривщица относно предложение за включване на ДГ „Евлампия Векилова”, 

гр.Копривщица в списъка на защитените детски градини. 

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

Копривщица относно приемане на Културен календар на община Копривщица за 2021 

година. 

4. Разни 

5. Отговори на питания  

6. Питания 

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

изчетения дневен ред. 

„За”- 7 – Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Н.Кривиралчев, Б.Подгорски, 

М. Иванов, С.Павлов. 

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно предложение за 

включване на СУ „Л.Каравелов”, гр.Копривщица в списъка на защитените 

училища. 

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

председател на КОКСПЗТСВ. 

С.Павлов -  председател на КОКСПЗТСВ, представи становището на комисията. 

Д.Ватахов се присъедини. 

Б.Подгорски – съветник, 30 юли е крайния срок, това решение ще влезне след 30 юли 

в сила в случая това някакъв фактор ли ще е ? Аз питам в посоката за влизане с 

предварително изпълнение. 

И.Лесков – зам.Кмет на община Копривщица, за взимане на решение за 

предварително изпълнение си има условия, които мисля, че не са осъществени сега. 
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 Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, аз като разговарях с кметицата и тя 

каза, че няма проблем да си направим на 15 юли сесията. 

С.Павлов – съветник, предлагам да отпадне обвързващия срок в нашето решение. 

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

направеното предложение за промяна от съветник С.Палов. 

 „За”- 8 – Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, М. Иванов, 

Б.Подгорски, Б.Чилов, Н.Кривиралчев. 

„против” – 0   

„въздържал се” – 0   

Приема се 

Прие се решение №193 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2 от 

Постановление №121 на Министерски съвет от 23.06.2017г. 

Възлага на кмета на община Копривщица да внесе в Министерството на 

образованието и науката, мотивирано предложение СУ „Любен Каравелов”, 

гр.Копривщица да бъде включено в Списъка на защитените училища. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно предложение за 

включване на ДГ „Евлампия Векилова”, гр.Копривщица в списъка на 

защитените детски градини. 

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

председател на КОКСПЗТСВ. 

С.Павлов -  председател на КОКСПЗТСВ, представи становището на комисията и 

предложи решението да не е обвързано със срок. 

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

направеното предложение за становище от съветника С.Павлов.   

„За”- 8 – Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, М. Иванов, 

Б.Подгорски, Б.Чилов, Н.Кривиралчев. 

„против” – 0   

„въздържал се” – 0   

Приема се 

Прие се решение №194 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2 от 

Постановление №121 на Министерски съвет от 23.06.2017г. 

Възлага на кмета на община Копривщица да внесе в Министерството на 

образованието и науката, мотивирано предложение ДГ „Евлампия Векилова”, 

гр.Копривщица да бъде включена в Списъка на защитените детски градини. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно приемане на 

Културен календар на община Копривщица за 2021 година. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова -  председател на КЕУРРБФИИСГС , представи становището на 

комисията, като на комисията имаше въпроси, които са изпратени писмено и отговор 

няма. 

С.Шипочинов се присъедини. 

М.Тороманова – съветник, тук дали не е станала грешка в този фестивал на 
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изкуствата „MASTER OF ART“, е писан 7 000,00лв., а ние гласувахме 160 000,00лв., по 

корекциите на бюджета ? 

Б.Подгорски – съветник, а кой го е правил този Културен календар смисъл тези 

разчети кой ги е правил ? 

С.Павлов – съветник, когато се пишеха тези 7 000, 00лв., бях при кметицата и каза, 

че са тези от Културен календар.  

М.Тороманова – съветник, те и другите са от Културен календар, смисъл те трябва да 

се отчетат през Културния календар и вече те са си по параграф и бюджет. 

И.Лесков – зам.Кмет на община Копривщица, това са прогнозни суми. 

Б.Подгорски – съветник, защо да не можем да увеличим тези 20 000,00лв., ние не се 

водим, че те са крайната сума. 

С.Павлов – съветник, това е рамката която сме гласували в бюджета. 

Б.Подгорски – съветник, а този парад на униформата за 2 500,00лв.? 

С.Павлов – съветник, те искаха повече на една комисия която правихме тук. 

Б.Подгорски – съветник, какъв е основния разход на този парад на униформата? 

С.Павлов – съветник, патрони и банкет. 

Б.Подгорски – съветник, е нали го говорихме, че с банкетите приключихме? 

С.Павлов – съветник, ама тези хора няма да дойдат да участват, те ги хранят в такъв 

смисъл го казах банкет. 

Б.Подгорски – съветник, говорихме „социалния патронаж” да им поеме изхранването 

да не отиват повечето от средствата, които са предвидени за събитието да отидат за 

банкет а не Културен календар да финансира банкет като банкет. 

С.Павлов – съветник, те идват доста хора като се замислиш реално 2 500,00лв., и 

като дойдат 150 човека! 

М.Тороманова – съветник, ама те „социалния патронаж” и да го правят пак няма да е 

без пари нали пак се купуват продукти ако е събота или неделя извънреден труд се 

плаща то пак си иска средства. 

Б.Подгорски – съветник, то е ясно че 20 000,00лв., за никъде не можеш да ги 

разпределиш. Някой знае ли защо и как е вменено организацията на празника на 

„Копривщенския барабой” в консултативния съвет по туризъм ? 

С.Павлов – съветник, не даже се питахме съществува ли и кои са му членовете. 

Б.Подгорски – съветник, ами и аз точно това питам, защото последно трябва да 

съществува, значи преди колко години като заработи консултативния съвет по туризъм 

не беше работил много години. Г-н Лесков действа ли този консултативния съвет по 

туризъм ? 

И.Лесков – зам.Кмет на община Копривщица, не мога да кажа. 

М.Тороманова – съветник, когато за първи път правиха празника беше точно по идея 

на този консултативния съвет по туризъм. 

Б.Подгорски – съветник, да наистина консултативния съвет по туризъм проведе 

първия празник на картофа. 

И.Лесков – зам.Кмет на община Копривщица, той не може да не съществува, защото е 

разпореден по Закона за туризма и съществува, въпроса е дали изпълнява функциите си 

и дали не трябва да се актуализира самия състав. 

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

комисията. 

„За”- 8 – Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, М. Иванов, 

Б.Подгорски, Б.Чилов, Н.Кривиралчев. 

„против” – 0   

„въздържал се” – 0   

Приема се 
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Прие се решение №195 

На основание чл.17 ал.1 т.5 и чл.21 ал.1 т.23 чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 

1. Приема Културен календар на община Копривщица за 2021 година по 

Приложение №1. 

2. Средствата за обезпечаването му в размер на: 20 000,00 /двадесет 

хиляди/ лева са от Бюджета на община Копривщица за 2021 година. 

3. Възлага на Кмета на община Копривщица да предприеме необходимите 

действия за изпълнението на настоящето Решение и за упражняване на контрол 

по финансовото обезпечаване на Културния календар за 2021 година. 

По четвърта точка от дневния ред -  разни 

М.Иванов – съветник, казвам ви в Копривщица всяка улица е замърсена от 

животински изпражнения категорично го казвам това. Почти всяка сутрин минават някой 

хора, които въобще не слагат престилки на животните си и се замърсява, днеска водих 

заместник кмета да види защото те мислят, че не е така, те гледат в центъра да е чисто а 

в покрайнините е нещо страшно. Предлагам да се назначи човек който да отговаря за 

тези неща и да следи. Хората по чистотата чистят наистина чистят тези хора, но как ще 

изчистят като всеки божи ден се замърсява?  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, много си прав тука, с назначавано не 

знам те предприятието имат хора може да се възложи.  

Б.Подгорски – съветник, и аз съм съгласен, че това е абсолютно безумие, но не съм 

сигурен, че с назначаването на един човек това ще може да го покрие. 

 

По пета точка от дневния ред -  отговори на питания  

Има постъпили писмени отговори 

 

По шеста точка от дневния ред -  питания  

Д.Ватахов: 

1. Кой отговаря за гробищните паркове и защо не се подържат, кога ще бъдат окосени 

и почистени? 

Л.Цеков: 

1. Във връзка със запитване от граждани, на какво основание са увеличени данъците 

за автомобили през 2021г.? 

2. Има ли консултативен съвет по туризъм в община Копривщица и ако има кои са 

членове ? 

М.Тороманова: 

1. Да се представи бизнес план как ще се организира сметосъбирането и 

почистването на град Копривщица? 

2. Какво предвижда общинска администрация относно отчуждаване на съседните 

имоти на гробищните паркове с цел тяхното разширяване заложени в общо 

устройствения план? Има ли заложени срокове за изготвяне на ПУП за същите? 

 

 

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

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


