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ПРОТОКОЛ 

№32 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      06.08.2021 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          14:00 h –15:20 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 06.08.2021 г. от 14:00 часа  в стаята на общински съвет - Копривщица се 

проведе редовно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха всички общински съветници с изключение на Борис 

Подгорски, кмета и зам.кмета на община Копривщица. 

 

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 организиране на сметосъбиране,сметоизвозване и депониране на 

битови отпадъци със собствена техника и работници на община Копривщица. 

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

Копривщица относно поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг. 

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

Копривщица относно изменение на Наредба за цени и услуги на територията на община 

Копривщица в раздел IX цени „Аквапарк-Копривщица” 

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

Копривщица относно отмяна на Решение №175/27.05.21г., и приемане на ново за 

отдаване под наем на ветеринарна аптека. 

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

Копривщица относно отдаване под наем на част от имот с идент. 38558.4.394 по КККР на 

гр.Копривщица, с АОС№52/20.01.1999г., публична общинска собственост с площ от 12 

кв.м. /площад „20-ти април/. 

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

Копривщица относно възлагане на услуга „Патронажна грижа” като услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/. 

7. За информация - справка – отчет за състоянието на престъпността и обществения 

ред на територията на община Копривщица в У „Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за 

второто тримесечие на 2021 год. 

8. Разни 

9. Отговори на питания  

10. Питания 

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

дневен ред. 

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

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Отсъства: Б.Подгорски 
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По първа точка от дневния ред - Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно организиране на 

сметосъбиране,сметоизвозване и депониране на битови отпадъци със собствена 

техника и работници на община Копривщица. 

  

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

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, първа и втора точка бяха с едно 

становище и има доклад от кмета на община Копривщица по становището на комисията. 

Това за което говорих на комисията, че чл.13 и чл.14 от Закона за общинския дълг 

пише, че трябва да има техническите характеристики и ние да определим конкурсните 

условия и другото което трябваше да се провери е дали ако общината вземе дълга може 

да го разходва и покрива от такса битови отпадъци? 

Б.Дюлгярова - кмет на община Копривщица, може,  другото което е и двете оферти, 

които са ни дали до сега фирмата която си изпълняваха бяха около 12 000,00лв.,  а тук 

със заплати, лизинг и с извозване 5 800,00лв., е за момента. Вчера бях на среща с 

кметовете, ние сме единствените където не си правим сами сметосъбирането и 

сметоизвозването. 

М.Тороманова – съветник, по Закона за общинския дълг, нали няма такъв вариант за 

лизинг то си е дълг ? 

И.Лесков – зам.кмет на община Копривщица, тук е специфично, защото взимаме дълг 

за определена стока, която ще се вземе на лизинг след процедура по ЗОП, а този който 

ще достави тази стока той определя лизингодателя. 

Б.Дюлгярова - кмет на община Копривщица, като ние сме дали не повече от 5% за 

лизинга а те казват сега примерно в момента е 3,9%, може да е 3,5%, може да е и 4,5%. 

И.Лесков – зам.кмет на община Копривщица, няма как сега да определим 

финансиращата страна, финансиращата страна е доставчика на автомобила.  

Б.Дюлгярова - кмет на община Копривщица, а и варианта е друг, примерно както 

вървим и имаме икономия в такса битови можем да имаме да си платим 120 00,00 лв.,  

И.Лесков – зам.кмет на община Копривщица, като гледаме дневния ред в момента 

говорим за първа точка, дали общинския съвет да възложи на кмета да организира 

сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци със собствена техника 

и работници на община Копривщица, вземете го това решение, пък след това ако имате 

обструкции относно втора точка можем да продължим да говорим. 

М.Тороманова – съветник, аз имам предложение първа точка да си остане така, но 

текста по втора точка от докладната да отпадне и на негово място да се запише: Възлага 

на кмета на община Копривщица в срок до 30 септември да се актуализира Правилника 

на общинско Предприятие „Копривщица” в съответствие с т.1 по настоящето решение. 

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

предложение от М.Тороманова. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 0  

Приема се  

Прие се Решение №197 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 
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1. Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими 

действия за възлагане на Общинско предприятие „Копривщица” на дейностите 

по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Копривщица. 

2. Възлага на кмета на община Копривщица в срок до 30 септември да се 

актуализира Правилника на общинско Предприятие „Копривщица” в 

съответствие с т.1 по настоящето решение. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно поемане на 

дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, ние горе – долу я прегледахме тази 

точка колеги. Предлагам в точка две от докладната да допълним технико-

икономическите параметри и ако искате някъде да ги завишим? 

Б.Дюлгярова - кмет на община Копривщица, да се промени обем на сметосъбиращия 

бункер до 10 куб.м. 

М.Тороманова – съветник, по-добре да пишем минимум 6 куб.м.  

 

 

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

направеното допълнение от съветника М.Тороманова към докладната на кмета. 

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

Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев. 

„против” – 0  

„въздържал се” – 0   

Приема се  

Прие се Решение №198 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, т.1, чл.14, чл.17 и 

чл.19 от Закона за общинския дълг и чл.32 от Закона за публичните финанси 

1. Дава съгласие община Копривщица да поеме дългосрочен общински дълг 

във връзка с придобиване на нов сметосъбиращ автомобил, при следните 

параметри: 

 Максимален размер на дълга – 200 000.00 лева с включен ДДС; 

 Валута на дълга – лева; 

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на 

финансов лизинг; 

 Начин на обезпечаване – лизингованият автомобил до окончателното 

погасяване на дълга. 

 Условия за погасяване – 60 месеца от дата на сключване на договора за 

финансов лизинг със собствени бюджетни средства 

 Максимален лихвен процент – 5% 

2 Възлага на кмета на община Копривщица да проведе процедура по реда 

на Закона за обществените поръчки за доставка на сметосъбиращ автомобил 

при условията на финансов лизинг с параметри по т.1 и с технико-

икономически параметри както следва: сметосъбиращ автомобил с дизелов 

двигател до 200 kW, обем на сметосъбиращия бункер минимум 6 куб.м. с 

възможност за вдигане на контейнери до 1 100 л, височина на автомобила с 

надстройката до 3 м., ширина до 2,6 м и дължина до 8,5 м., брутно тегло до 15 т. 
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По трета точка от дневния ред -  Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно изменение на 

Наредба за цени и услуги на територията на община Копривщица в раздел IX 

цени „Аквапарк-Копривщица”. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

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

 

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

записка на КЕУРРБФИИСГС. 

„За”- 8 – Л. Цеков, М.Тороманова, Я. Стоичков, Б.Чилов, М. Иванов, С.Павлов, 

С.Шипочинов.Н.Кривиралчев. 

„против” – 1 -  Д.Ватахов. 

„въздържал се” – 1 - Р.Галинова.  

Приема се  

Прие се Решение №199 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА. 

БИЛО: 

РАЗДЕЛ IX ЦЕНИ „АКВАПАРК - КОПРИВЩИЦА„ 

Чл.35. Цена басейн/чадър еднократно за деня за: 

деца до 6 г. възраст и ученици на СУ”Любен Каравелов”  – безплатно; 

деца от 6 г. до 18 г. възраст –  4.00 лв. 

лица над 18 г. - 9 .00 лв. 

СТАВА: 

РАЗДЕЛ IX ЦЕНИ „АКВАПАРК - КОПРИВЩИЦА„ 

Чл.35. Цена басейн/чадър еднократно за деня за: 

деца до 6 г. възраст  – безплатно; 

деца от 6 г. до 18 г. възраст –  4.00 лв. 

лица над 18 г. - 9 .00 лв. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно отмяна на 

Решение №175/27.05.21г., и приемане на ново за отдаване под наем на 

ветеринарна аптека. 

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

КТСУРОСИВКЕ Я.Стоичков. 

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

Н.Кривиралчев – съветник, предлагам да намалим цената на 0,50лв., на кв.м., без 

включено ДДС. 

 

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

комисията с така направеното предложение от съветника Н.Кривиралчев  

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 0  

 



 5 

Приема се  

Прие се Решение №200 

На основание чл.17, ал.1, т.4, чл.21, ал,1, т.8 от ЗМСМА и чл.20, ал.3 от 

НПУРОИ на община Копривщица и във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС, чл.99, ал.1 от 

АПК. 

1. Отменя свое Решение №175/27.05.2021г. 

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

от НПУРОИ, Общински съвет Копривщица дава съгласие да се включи в 

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 

2021 г. помещение от сграда с идентификатор 38558.5.50.1, с НТП Комплекс за 

здравеопазване, находяща се в ПИ 38558.5.50 по КККР на гр.Копривщица, с 

административен адрес: ул.“Любен Каравелов“ №33.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 във връзка с чл.14, 

ал.1 и ал.2 от ЗОС и на основание чл. 20 от НПУРОИ, Общински съвет 

Копривщица дава съгласие за отдаване под наем чрез  публично  оповестен 

конкурс,  с насоченост за ветеринарна аптека на помещение  от сграда  с 

идентификатор 38558.5.50.1, с НТП Комплекс за здравеопазване, находяща се в 

ПИ 38558.5.50, с площ 31 кв.м., по КККР на гр.Копривщица - частна общинска 

собственост, за срок от 10 (десет ) години при следните конкурсни условия: 

- Разкриване на минимум 1/едно/ работно място. 

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

конкурсна месечна цена да бъде 0.50 лв., за 1 кв.м., без вкл.ДДС. 

 

По пета точка 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 идент. 38558.4.394 по КККР на гр.Копривщица, с 

АОС№52/20.01.1999г., публична общинска собственост с площ от 12 кв.м. 

/площад „20-ти април/. 

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

КТСУРОСИВКЕ Я.Стоичков. 

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

М.Тороманова – съветник, предлагам във второ римско да отпадне: съгласно схема 

за поставяеми обекти, защото ние не сме го видели.  

Я.Стоичков – съветник, това тук което ни го е дала тя, пише скица на имота, това 

като го гледам въобще не отговаря на реалността, тук половината имоти ги няма на 

тази скица. 

 

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

записка на КТСУРОСИВКЕ с направеното предложение от съветника М.Тороманова. 

„За”- 9 – Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, 

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 1 – Д.Ватахов. 

Приема се 

Прие се Решение №201 

На основание чл.8, ал.9 и чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС и чл.84, ал.1 от НПУРОИ на 

община Копривщица 

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

НРПУРОИ, Общински съвет Копривщица дава съгласие да се включи в Програма 

за управление и разпореждане с имотите общинска собственост  през 2021г. в 
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раздел II, т.3, част от имот с идентификатор 38558.4.394 по КККР на гр. 

Копривщица, с площ 12 кв.м. 

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 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 от  поземлен имот с идентификатор 

38558.4.394 по КККР на гр. Копривщица, с АОС№52/20.01.1999г.публична 

общинска собственост с площ  от 12 кв.м. с размери 3м. на 4м.  (Площад“20-ти 

април) 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 5 години при следните 

конкурсни условия: 

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

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

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

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно възлагане на 

услуга „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес 

/УОИИ/. 

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

на КОКСПЗТСВ. 

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

 

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

записка на КОКСПЗТСВ. 

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

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се  

Прие се Решение №202 

На основание чл.21 ал.1 т.2З и ал.2 от ЗМСМА, чл. 17, ал.1, т.7 от ЗМСМА,  чл. 

25, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за социалните услуги, във връзка с Решение на ЕК 

за УОИИ от 20.12.2011 и Административен договор  за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0031-С01 за 

изпълнение на Проект „Патронажна грижа + в община Копривщица“ по  

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+” на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  

1. Определя Домашен социален патронаж-Копривщица като доставчик 

(оператор) на здравно-социалната услуга „Патронажна грижа” по проект 

„Патронажна грижа + в община Копривщица“ по  Процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

“ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+” на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г. 

2. Възлага на Кмета на община Копривщица да издаде Заповед за възлагане 

на услугата „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа + в община 

Копривщица“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) на Домашен 

социален патронаж-Копривщица. Заповедта следва да съдържа необходимите 

реквизити съгласно чл. 4 от Решение на комисията от 20 декември 2011 година 

относно прилагането на чл.106, параграф 2 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за 

обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с 

извършването на услуги от общ икономически интерес и съобразно Указанията 

за осигуряване на съответствие на проектите за Патронажна грижа за 
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възрастни хора и лица с увреждания по ОП „РЧР” с приложимия режим по 

държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на УОИИ по 

процедура BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+”. 

З. Услугата „Патронажна грижа” да се предоставя безвъзмездно за срока на 

Договор, рег.  № BG05M9OP001-6.002-0031-С01 по проект „Патронажна грижа 

+ в община Копривщица“. 

4. Контролът да се осъществява от  Кмета на община Копривщица. 

5. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение, на основание 

чл.60, ал. 1 от АПК, считано от 01.02.2021 г., с оглед защита на обществено 

значим интерес, свързан с изпълнението на дейностите по проекта, 

респективно предоставянето на потребителите на социалната услуга 

„Патронажна грижа“ на територията на община Копривщица. 

 

Точка седма от дневния ред – За информация - справка – отчет за 

състоянието на престъпността и обществения ред на територията на община 

Копривщица в У „Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за второто тримесечие на 

2021 год. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Н.Кривиралчев 

председател на КТОРСПРКИ. 

Н.Кривиралчев председател на КТОРСПРКИ, представи справка-отчета за състоянието 

на престъпността и обществения ред на територията на община Копривщица в У 

„Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за второто тримесечие на 2021 год. 

Общински съвет – Копривщица, приема за информация справка – отчет за 

състоянието на престъпността и обществения ред на територията на община 

Копривщица в У „Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп, за второто тримесечие на 

2021 год. 

 

Точка осма от дневния ред – разни 

С.Шипочинов – съветник, искам да сведа до знанието на кмета и заместник кмета 

на община Копривщица, преди да дойда тук бях на „Косьово дере”, там моста е 

започнал да се руши, има паднали камъни и се е нацепил, ако може да отидат от 

техническа служба да погледнат и ако трябва да се изпратят хора да се отремонтира.    

 

Точка девета от дневния ред – отговори на питания 

Няма 

 

 

Точка десета от дневния ред – питания  

Няма 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 15:20 часа. 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


