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ПРОТОКОЛ 

№35 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      28.10.2021 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          15:00 h –16:50 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 28.10.2021 г. от 15:00 часа  в сградата на „жив музей” Копривщица се проведе 

редовно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

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

Копривщица, Директора на ОП „Копривщица”, ДДФСД и граждани на град 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 информация за изпълнение на бюджета на Община Копривщица и 

сметките за средства на Европейския съюз за полугодието на 2021г. 

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

Копривщица относно компенсирани промени в поименен списък капиталови разходи на 

община Копривщица за 2021г. 

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

Копривщица относно компенсирани промени в бюджет 2021г., на община Копривщица. 

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

Копривщица относно промяна на цените на дървесина от временен и централен склад, 

добивана от общинска горска територия, собственост на община Копривщица. 

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

Копривщица относно Безвъзмездно отпускане на дървен строителен материал за 

възстановяване на параклис „Св.Арахангел Михаил”, гр.Копривщица.  
6. За информация относно молба за подкрепа на благотворителна кампания „SOS 

Българска роза”.  

7. Разни 

8. Отговори на питания  

9. Питания 

С.Павлов - съветник, предлагам в т.7 разни от дневния ред да включим докладната на 

кмета, която постъпи днес за участие на Община Копривщица като партньор на Община 

Челопеч за проектно предложение и кандидатстване по проект „Устойчиво решение за 

смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини”. 

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

дневен ред с направеното предложение от съветника С.Павлов. 

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

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

 

 

 



 2 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно информация за 

изпълнение на бюджета на Община Копривщица и сметките за средства на 

Европейския съюз за полугодието на 2021г. 

 

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

КЕУРРБФИСГС. 

С.Павлов – секретар на КЕУРРБФИСГС, представи становището на комисията. 

М.Тороманова – съветник, таблиците не се виждат, но това което успях да видя са 

две-три неща, които ми направиха впечатление някакви приходи не знам какви са други 

ли са какви, планирани 200 000лв., изпълнението е много малко, но не мога да видя от 

какво са тези приходи толкова малко изпълнението ? 

В.Йовкова – предполагам, че въпроса е свързан с приходите, които увеличихме от 

продажбата на билети от фестивала, те са двеста и няколко хиляди, но мина като 

предишно решение е актуализиран плана на бюджета към юни месец, да изпълнението е 

доста по-ниско защото реално продажбите се случиха в месец август основно и 

септември си отразиха. 

М.Тороманова – съветник, а това при планирани 294 887лв., изпълнени 68 775лв., не 

мога отпред текста да го разчета ? 

В.Йовкова – други не данъчни, това са §§ 36-19 е в предприятието продажба на корен 

към средата на годината е това изпълнението. 

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 1 -  М.Тороманова. 

Приема се  

Прие се Решение №213 

На основание чл. 137, ал.2 от Закона за публичните финанси за внасяне на 

шестмесечния отчет за изпълнението на бюджета на община Копривщица и 

сметките за средства на Европейския съюз, чл. 46, ал.2 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на 

общината, както  и чл.21, ал.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 

I.  Изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г., както следва: 

1.1 По прихода, в  т.ч. :                                                       -      2 056 270 лв. 

За делегирани от държавата дейности                               -     1 123 672 лв. 

За местни дейности                                                             -        932 598 лв. 

1.1. По разхода , в т.ч. :                                                     -     2 056 270 лв. 

За делегирани от държавата дейности                                 -    1 123 672 лв. 

За дофинансиране на делегирани от  

държавата дейности със собствени приходи                       -          73 379 лв. 

За местни дейности                                                               -       859 219 лв. 

II.  Представям Ви отчетите за изпълнението  на бюджета на община 

Копривщица към 30.06.2021 г., както следва: 

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Копривщица към 

30.06.2021 г. – финансово-правна форма -  бюджет (Б-3); 

2. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г. – 

Кохезионния и структурните фондове – финансово-правна форма – СЕС-3-КСФ; 
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3. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г. – 

Средства от други международни програми – финансово-правна форма – СЕС-3-

ДМП; 

4. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на 

разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“към 30.06.2021 г.– 

финансово-правна форма – СЕС-3-РА; 

5. Отчет за сметките за други средства от Европейския съюз към 30.06.2021 

г.– финансово-правна форма – СЕС-3-ДЕС; 

6. Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства от 

към 30.06.2021 г.– финансово-правна форма – Б-3-33; 

7. Разчет за капиталовите разходи към 30.06.2021 г. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно компенсирани 

промени в поименен списък капиталови разходи на община Копривщица за 

2021г. 

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

КЕУРРБФИСГС. 

С.Павлов – секретар на КЕУРРБФИСГС, представи становището на комисията. 

В.Йовкова – промените в бюджета се налагат поради това, че на община Копривщица 

беше наложена финансова корекция през 2012г., по проекта „Техническа помощ”, през 

ОПОС, финансовата корекция към средата на тази година с лихвите и таксите възлизаше 

на стойност 169 000лв., Кмета на общината подписа тристранно споразумение с ОПОС и 

НАП, държавата предостави тази възможност за коригиране на размера до 80% след 

което получихме положителен договор, корекцията беше коригирана и към момента 

задължението на общината към НАП е вече на стойност 51 000 лв., но условието е то да 

почне незабавно да бъде изплащано,като плащането ние няма да успеем чисто 

финансово да се справим в рамките на тази година то ще продължи и през 2022г., в тази 

година ще платим 15 000лв., които са за сметка от приходи на общинско предприятие 

„Копривщица”. Във втората част се извършват основни ремонти в училище и в 

общежитие към училището смяна на дограма, средствата ги има в бюджета на училището 

и прехвърляме необходимите по оферта средства от §§ 10–30 в §§ 51-00. 

М.Тороманова – съветник, те всъщност двете докладни са едно и също ? 

В.Йовкова – едната докладна е за промяна в бюджета а втората докладна е за 

промяна в поименния списък теса свързани нещата. Промяната в §§ 51-00 както казах за 

подмяната на дограма в училище и в общежитие към училището ще видите на ред 2.7 и 

2.8 в поименния списък. Промяна по капиталовия списък на общината е в 2.4., и вече 

кмета от тук на татък може да каже на какъв етап е, обявена е поръчка по ЗОП. 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, на предните не се явиха утре 

приключва поръчката и от 1 ноември избираме изпълнител ако има желаещ. 

М.Тороманова – съветник, а защо е това увеличение ? 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, защото не се явяват, пари имаше само 

за вода нямаше за канал, сега ги включихме и канала иначе при изчисленията и 

направените проучвания от различни фирми се оказа, че цената е скочила драстично. 

М.Тороманова – съветник, аз гледах обществената поръчка обаче например изкопните 

и насипните работи са включени и в канала и във водопровода с едни и същи метражи, 

водопровода 230 000лв., а канала 380 000лв., при положение, че с водопровода се 

правят изкопните работи. 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, значи водопровода е на 50см., канала е 

на 3,50 – 4 м., а водата не върви над канала а върви успоредно. 

М.Тороманова – съветник, изкопните ми се струват, че се дублират. 
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Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, то и предния път вървеше така и никой 

не се яви. 

М.Тороманова – съветник, нали все пак те са обявени по някакво КСС ? 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, да по КСС са обявени. 

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

 „За”- 8 – Л. Цеков, Р.Галинова, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

Б.Подгорски, С.Павлов, М. Иванов. 

„против” – 0  

„въздържал се” – 2 -  М.Тороманова, Д.Ватахов. 

Приема се  

Прие се Решение №214 

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА 

Приема компенсирани промени в поименен капиталов списък на община 

Копривщица за 2021г., съгласно приложение 1:  

 

Точка трета от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на докладна 

записка от кмета на община Копривщица относно компенсирани промени в 

бюджет 2021г., на община Копривщица. 

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

на КЕУРРБФИСГС. 

С.Павлов – секретар на КЕУРРБФИСГС, представи становището на комисията. 

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 1 -  Д.Ватахов 

Приема се  

Прие се Решение №215 

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА 

Приема компенсирани промени в бюджет 2021г., на община Копривщица 

както следва: 

По прихода: 

§§ наименование било става 

24-04 Нетни приходи от продажба на услуги,стоки и 

продукция – ОП Копривщица 

500 800 515 800 

 

По разхода: 

Дейност  §§ Наименование Било  Става  

122 

Общинска 

администрац

ия 

10-92 Разходи за договори санкции и 

неустойки, съдебни обезщетения и 

разноски 

0 15 000 

322 

Неспециализ

ирани 

училища, без 

професионал

ни гимназии 

10-30 Текущ ремонт 102 000 98 670 

322 

Общежития 

10-30 Текущ ремонт 70 000 37 550 

332 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 35 780 
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Точка четвърта от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно промяна на цените 

на дървесина от временен и централен склад, добивана от общинска горска 

територия, собственост на община Копривщица. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги имате и допълнителен 

материал по промените на цените и даде думата на С.Павлов – секретар на 

КЕУРРБФИСГС. 

С.Павлов – секретар на КЕУРРБФИСГС, сега го получихме допълнителния, на комисия 

разгледахме иначе предната докладна на кмета и може би да дадем думата на г-н 

Златарев да ни обясни какво наложи днешната промяна толкова бързо 1 час преди 

сесията ? 

М.Златарев – аз първо ще се върна, че ако си спомняте това беше на края по 

отношение на качеството на дървата, които доставяме и така анализ като си направихме 

и в предприятието и с г-жа Дюлгярова. Искам да ви вменя какви мерки сме взели да 

избегнем максимално разминаването в размерите и в количеството на дървата. Издадена 

е Заповед искам да знаете, че съм казал на горските под един метър дърва да не се 

приемат и при експедирането да се мери на камиона в присъствието на шофьора и той 

да се подписва на екземпляра който остава при нас. Така каква е идеята като се получи 

такъв момент с оплаквания от граждани да се сигнализира и тогава вече аз на основание 

на тази Заповед имам основание да взема мерки спрямо горския, но като видя, че и 

шофьора се е подписал вече както се казва ще видим дали шофьора, дали горския. 

Другия важен момент, който миналия път не стана на въпрос, но ние така или иначе я 

нямахме тази информация, не знам дали знаете в държавното се започна вече при 

експедирането на дървесина независимо дърва, строителна и т.н., се задължават да 

снимат горе на временен склад, оня ден дойдоха указания и нас ни задължиха също от 1 

ноември преди да се експедира дървесината горския ще бъде задължен да прави до 4 

снимки, едно от указанията е задължително да се вижда номера и другото е за 

количествата тук е с цел да се завиши контрола. Така, че смятам, че ще се получи 

подобрение в качеството на услугата. 

С.Павлов – съветник, ние сме тук 11 човека, който всеки от нас има някакъв брой 

избиратели и срокът може би от комисия до сесия поне аз го ползвам за това е да 

запозная моите избиратели да ги запозная с това каква докладна е дошла в общински 

съвет и как смятам да гласувам и аз и съм ги запознал с тази която сте ни дали с 6лв., 

увеличение и бих я гласувал, но сега изведнъж преди сесията ни давате нова. Какво 

наложи това искам да попитам? 

М.Златарев – сега ще ви кажа направо което за мен недай си боже се случи, сега 

говорим за каква да бъде цената, но имам чувството, че след нова година ще дойде 

момент да говорим дали ще има дърва, за първи път така не искам да го кажа това нещо, 

но за съжаление това се случва и пропадат процедури в държавните предприятия 

поради това, че не че фирмите не искат да играят а това, че няма кой да ги добие, нямат 

работници и не става на въпрос за 20,00лв., вече а за 23,00лв., става добива. Това 

наложи, евентуално да реагираме. Другото е да се работи на загуба, вие решавате. Това 

е моята позиция като Директор, аз от тук нататък не мога да ви кажа, вие решавате, вие 

сте хората, вие сте собствениците ще го изпълня каквото решите.   

Д.Ватахов – съветник, от кой месец да ги вдигнем ? 

М.Златарев – и това да, ако кажете примерно от първи или живи и здрави други ден, 

това вече ще решите вие. Моето предложение е да се вдигнат защото нещата излизат 

извън контрол. 

Б.Подгорски – съветник, днеска е увеличаването от 6,00лв., на 10,00лв., в другите 

пера виждам, че не е пипано. 
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М.Златарев – да, това е другото може би ще стане после на въпрос. 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, добре, ние сега колко имаме платени по 

принцип? 

М.Златарев – за съжаление много са около 1000 имам не извозени, паднаха от 1260 

под 1000, но са много. 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, 1000 платени не извозени ? 

М.Златарев – не извозени. 

С.Павлов – съветник, искам да попитам още два въпроса, първия е с тези 10,00лв., 

изцяло ли ще увеличите за добив или ще са разпокъсани за други неща и другия ми 

въпрос е имате ли на идея колко пари се плащат за сеч и колко за извос разбивка и как 

процедирате в ситуация, че дървата не се извозват а само се секат? 

М.Златарев – не,не те минаха тези неща има си временен склад идваха на проверка, 

констатираха тези неща, че са били в гората, еми в гората са те няма да са на асфалта, 

знам за какво говорите, знам шофьорите какво, сега ще се подпишат,ето аз ви казвам 

какво има, ако искат ще се подпишат преди да товарят, че са дървата в гората а не са на 

определеното место. 

Б.Подгорски – съветник, чисто технически сега като има в последния момент вкарано 

това увеличение от временен склад, защо логично не разглеждаме и другото увеличение 

а го караме на отделна докладна? 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, тя ни е отделна докладна. 

Б.Подгорски – съветник, добре де аз ли не разбирам към вчерашния момент 

докладната където беше от централен склад, временен склад, юридически, физически 

лица единствено от вчера до днеска имаме промяна само за дървата за огрев за 

физически лица. Въпроса ми беше защо няма като е вдигнато с 4,00лв., разчета, разхода 

за секачи за други асортименти? Ето примерно какво визирам защо за жители на град 

Копривщица от централен склад от 52,00лв., на 63,00лв., с 11,00лв., е до вчера 

вдигането, логично е сега с още 4,00лв., да стане с 15,00лв., защо това не се е случило? 

Нали говорим за разчет за вдигане на разхода за секачи и за другите неща, логично е 

всичките други пера процентно съотношение да бъдат засегнати. 

М.Златарев – тъй като сортимента дърва е с най ниската цена, себестойността на 

добиване, реализацията сме на загуба. 

Б.Подгорски – съветник, дотира ли се кубика ? 

М.Златарев – бих казал, че да с минимално и се дотира към момента с под 1,00лв., за 

напред ако се направи и се гласува така както сме го смятали, ако се задържи на това 

ниво както е днеска идеята е да сме на 0, ние от дървата не търсим печалба, никога от 

както съм тук не е залагана печалба, говорим за някаква голяма печалба. В 

сортиментите другите, да залагано е и има. 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, значи в Пирдоп е било 79,40лв., и 

64,40лв., но понеже не са имали пазар са ги намалили на 69,00лв., бук и на 73,00лв., 

дъб което прави на общината 54,00лв., бук и 58,00лв.,дъб, другото е за доставката 

15,00лв. Като при нас са 26,00лв., на преференциални цени и 50% от всичката 

дървесина която е продадена до сега е на преференциални цени на 26,00лв., а 

разходите са това е за пр.куб.м., за добив по утвърдена местна разценка, сега за 

момента е 21,15лв., а съочакваните разходи са на 41,20лв., говорим без ДДС., и нашето 

предложение е да бъде 55,00лв.  

М.Златарев – искам да допълня към другите сортименти, искам да сте на ясно, че за 

дървата конкретно не търсим печалба, не е идеята да ги вдигаме за да пълним бюджет 

или да правим нещо, а просто да постигнем себестойността за да може да не се налагат 

някакви дотации.  

М.Тороманова – съветник, това което на мен ми липса в докладната е първо от кога 
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предлагате да се вдигнат и евентуално ако е от тази година съответно разчета в 

бюджета как ще се получи? Има ли до сега хванат нарушител от стражарите ? 

М.Златарев – има, имаме и актове. 

М.Тороманова – съветник, добре, защото за миналата нямаше. 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, само това не сме коментирали с тях, не 

може ли да се обяви от първи януари и точка по въпроса, защото ние имаме толкова 

дърва да извозваме, според вас как е ? 

М.Златарев – аз, слава богу към момента работниците не са дошли само ми говорят 

обаче ги няма вече, но се надявам да дойдат и да останем още на старата цена, така 

поне са ми обещали да ми довършат обектите. 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, защото от първи януари скачат заплати, 

сертификациране което скача всяка година знаете, че ни задължиха гората трябва да е 

сертификацирана. 

М.Златарев – аз нямам против и нищо да не вдигат аз мога много лесно да направя 

една докладна, че няма работници, но това не решава проблема.  

М.Иванов – съветник, колко работници имаме и колко служители към предприятието 

имаме в момента ? 

М.Златарев – работници в гората ли ? 

М.Иванов – съветник, в гората разбира се! 

М.Златарев – 4 човека 

М.Иванов – съветник, а служители? 

М.Златарев – служителите по горите са 7 човека. 

М.Иванов – съветник, а в администрацията ? 

М.Златарев – 4 човека с Главния счетоводител и общо са 11 човека. 

М.Иванов – съветник, аз мисля, че не е реално да се вдигат цените а може би трябва 

да помислим по някакъв друг начин да компенсираме. Давам предложение в първата 

таблица по докладната на комисията  да се вдигнат всички нови предложени цени с по 

1,00лв., до дърва за огрев и тях да ги оставим на цената която са в момента. 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, не знам с тези 26,00лв., за дърва как да 

ги добием тези дърва, като този който ги добива иска 24,00лв., за добиване и ние ги 

караме на 26,00лв. 

М.Златарев – идеята е че този 1,00лв., ще компенсира тези 6,00лв., ли? 

М.Иванов – съветник, да 

М.Златарев – искам да сте на ясно, че по принцип строителната дървесина е като 

например има 100куб., в една гора която е на 120г., строителната дървесина е на 30% и 

ако нея я вдигнем с 1,00лв., няма как да компенсира дървата 30% даже 40%, защото 

ние си позволяваме и ОЗП тъй като с тънките дърва имаме проблеми. Няма как с 30% 

или 1,00лв. да компенсирате разходите на 40%. Аз ви разбирам, но няма да има кои да 

ги добива това е проблема помислете, просто вижте каква е инфлацията и дали 

избирателите ще имат дърва, идва този момент казвам ви откровено. 

М.Тороманова – съветник, извинявайте, но аз пак не разбрах, вие от кога предлагате 

да влезне в сила. 

М.Златарев – от 1 януари 

М.Тороманова – съветник, значи в проекта за решение пишем цени на дървесина 

считано от 1 януари 2022г.?  

М.Златарев – да, точно така. 

Д.Ватахов – съветник, аз предлагам тази точка да отпадне и да си мине днешната 

докладна на комисия. 
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И.Лесков – зам.кмет на община Копривщица, г-н Златарев във връзка с тази Заповед, 

казвате, че сте заповядали  под 1м., да не се приемат разкроени дърва много добре 

знаете, че дървото като падне то не е точно да се разкрои на 1 м., какво ще стане с 

дървата под 1 м.? 

М.Златарев – тези, които остават под 1м., ще бъдат измерени и приети с комисия и ще 

бъдат закарани на централен склад.   

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

предложение от съветника Димитър Ватахов. 

„За”- 3 –Р.Галинова, Д.Ватахов, М. Иванов. 

„против” – 0  

„въздържал се” –7 -  Л. Цеков, М.Тороманова, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, 

Б.Чилов, Б.Подгорски, С.Павлов. 

Не се приема   

 

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

„За”- 3 – М.Тороманова, Н.Кривиралчев, Б.Подгорски 

„против” – 3 -  Р.Галинова, Д.Ватахов, Б.Чилов. 

„въздържал се” –3 -  Л. Цеков, С.Павлов, М. Иванов 

Извън залата: Я.Стоичков. 

Не се приема 

 

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

кмета на община Копривщица. 

„За”- 2 – Б.Подгорски, С.Павлов. 

„против” – 1 -  Д.Ватахов. 

„въздържал се” –7 -  Л. Цеков, М.Тороманова, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, 

Б.Чилов, Р.Галинова, М. Иванов. 

Не се приема 

 

С.Павлов – съветник, моето мнение е че наистина дървата трябва да се увеличат. 

Всички тук почти сме на пелети и знаете колко стана един тон пелети, ако миналата 

година тон пелети струваше 300,00лв., сега е 600,00лв., това е двойно увеличение. 

Наистина гадно е от наша гледна страна е че наистина виждаме, че хората са 

затруднени, но предвид, че ще е от 1 януари мисля, че трябва да ги увеличим за това 

гласувах по този начин. 

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

предложение от съветника Марин Иванов. 

„За”- 6 – Б.Подгорски, Д.Ватахов, М.Тороманова, Б.Чилов, Р.Галинова, М. 

Иванов. 

„против” – 0  

„въздържал се” – 4 -  Л. Цеков, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, С.Павлов. 

Приема се  

Прие се Решение №216 

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

Приема минимални цени на дървесина на временен и централен склад, 

добивана от Общинска горска територия, собственост на Община Копривщица, 

считано от 1 януари 2022г., както следва: 
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ЦЕНИ НА ДЪРВЕСИНА ОТ КОРЕН ДОБИТА ОТ ОГТ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩ. КОПРИВЩИЦА - МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ 

 СОРТИМЕНТ  Мярка 

Единична 

цена без 

ДДС-бк 

Единична 

цена без 

ДДС-бк 

Единична 

цена без 

ДДС-дъб 

Единична 

цена без 

ДДС-дъб 

Единична 

цена без 

ДДС-бб 

Единична 

цена без 

ДДС-бб 

Единична 

цена без 

ДДС – см 

Единична 

цена без 

ДДС – см, 

бм, дгл, 
ела 

    БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

Трупи за шперплат пл.м3 126,00 136,00 129,00 139,00 
    

Трупи за бичене Ia -  >50см. пл.м3 67,00 77,00 70,00 80,00 
    

Трупи за бичене I от 30 до 49см. пл.м3 62,00 72,00 65,00 75,00 65,00 75,00 70,00 80,00 

Трупи за бичене II от 18 до 29см. пл.м3 59,00 69,00 62,00 72,00 58,00 68,00 65,00 75,00 

Трупи за бичене III от 15 до 17см. пл.м3 30,00 40,00 33,00 43,00 40,00 50,00 43,00 53,00 

Трупи за бичене IV - V клас пл.м3 30,00 40,00 33,00 43,00 25,00 35,00 27,00 37,00 

Технологична от ССД пл.м3 30,00 40,00 33,00 43,00 18,00 28,00 20,00 30,00 

Технологична от ДСД пл.м3 30,00 40,00 33,00 43,00 18,00 28,00 20,00 30,00 

VI клас пл.м3 30,00 40,00 33,00 43,00 22,00 32,00 24,00 34,00 

Технологична от дърва пл.м3 30,00 40,00 33,00 43,00 18,00 28,00 18,00 28,00 

ОЗМ пл.м3 35,00 45,00 38,00 48,00 35,00 45,00 35,00 45,00 

Дърва за огрев пр.м3 21,00 27,00 23,00 29,00 18,00 24,00 18,00 24,00 

ЦЕНИ ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА  ДОБИТА ОТ ОГТ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

СОРТИМЕНТ Мярка 
Единична 
цена без 

ДДС-бк 

Единична 
цена без 

ДДС-бк 

Единична 

цена без 

ДДС-дъб, 
гбр 

Единична 

цена без 

ДДС-дъб, 
гбр 

Единична 
цена без 

ДДС-м.шир 

Единична 
цена без 

ДДС м.шир 

Единична 
цена без 

ДДС - бб 

Единична 
цена без 

ДДС - бб 

Единична 
цена без 

ДДС – см 

Единична 

цена без 

ДДС – см, 
дгл, ела 

  
  

БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

ЕДРА 
  

            
      

  

Трупи за шперплат пл.м3 155,00 166,00 165,00 176,00             

Трупи за бичене > 

50см 
пл.м3 110,00 121,00 115,00 126,00 76,00 87,00 110,00 121,00 115,00 126,00 

Трупи за бичене от 30 

до 49см 
пл.м3 105,00 116,00 110,00 121,00 76,00 87,00 105,00 116,00 110,00 121,00 

Трупи за бичене от 18 

до 29см 
пл.м3 95,00 106,00 100,00 111,00 71,00 82,00 86,00 97,00 95,00 106,00 

СРЕДНА                       

Трупи за бичене от 15 

до 17см 
пл.м3 61,00 72,00 66,00 77,00 56,00 67,00 71,00 82,00 76,00 87,00 

Трупи за бичене от 11 
до 14 

пл.м3 56,00   61,00   51,00   61,00   65,00   

Трупи за бичене от 8 

до 10см 
пл.м3 56,00   61,00   51,00   61,00   65,00   

Технологична от ССД пл.м3 61,00 72,00 66,00 77,00 56,00 67,00 56,00 67,00 56,00 67,00 

Греди обли пл.м3 61,00   66,00   56,00   56,00 67,00 56,00 70,00 

ДРЕБНА                       

VI клас - ритловици пл.м3 56,00   61,00   56,00   56,00 67,00 56,00 67,00 

Технологична от ДСД пл.м3 61,00 72,00 66,00 77,00 56,00 67,00 56,00 67,00 56,00 67,00 

                      ДЪРВА                       

                       ОЗМ  пл.м3 67,00 78,00 70,00 81,00 67,00 78,00 67,00 78,00 71,00 82,00 

Технологична от 

дърва 
  61,00 72,00 66,00 77,00 56,00 67,00 61,00 67,00 61,00 67,00 

ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ                       

За жители на 

гр.Копривщица 
пр.м3 36,00 

 
39,00 

 
27,00 

 
27,00 

 
27,00 

 

За собственици на 

жилищни  сгради в 
гр.Копривщица 

пр.м3 43,00 
 

46,00 
 

33,00 
 

33,00 
 

33,00 
 

За ЮЛ развиващи 
дейността си на 

територията на гр. 

Копривщица, и 

жители на 
др.нас.места 

пр.м3 66,00 
 

69,00 
 

40,00 
 

40,00 
 

40,00 
 

На преференциални 

цени 
пр.м3 27,00 

 
30,00 

 
21,00 

 
21,00 

 
21,00 
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Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, сега започвам от довечера уволнявам от 

горско и община, двама заминават от утре е сега отивам и пиша Заповедта. 

 

Точка пета от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на докладна 

записка от кмета на община Копривщица относно Безвъзмездно отпускане на 

дървен строителен материал за възстановяване на параклис „Св.Арахангел 

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

на КЕУРРБФИСГС. 

С.Павлов – секретар на КЕУРРБФИСГС, представи становището на комисията. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, само, че няма кой да им го добие. 

Д.Ватахов – съветник, аз на доброволни начела без пари ще им добивам и някой друг 

да се включи ще ги извадим. 

Б.Подгорски – съветник, а на кой се предоставя добиването и доплащането ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, абсолютно е прав, дайте тогава едно 

предложение тези 30куб. материал, които всички ще се включим не само в добиването 

ами и горе има много други работи да се правят.  

М.Тороманова – съветник, аз предлагам да бъде дописано 30куб. материал от корен 

за да знаят, че им се дава от корен. 

И.Лесков – зам.кмет на община Копривщица, уважаеми съветници тази дискусия беше 

излишна ако си бяхте спазили Правилника, не се разисква въпрос в отсъствието на 

ЦЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА  ДОБИТА ОТ ОГТ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА  

СОРТИМЕНТ  Мярка 

Единична 

цена без 

ДДС-бк. 

Единична 

цена без 

ДДС-бк. 

Единична 

цена без 
ДДС-дъб-

гбр. 

Единична 

цена без 
ДДС-дъб-

гбр. 

Единична 

цена без 
ДДС-

м.шир. 

Единична 

цена без 
ДДС-

м.шир. 

Единична 

цена без 

ДДС-бб. 

Единична 

цена без 

ДДС-бб. 

Единична 

цена без 

ДДС – см. 

Единична 

цена без 

ДДС – см. 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ   БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

За жители на 

гр.Копривщица 
пр.м3 52,00 63,00 55,00 66,00 43,00 54,00 43,00 54,00 43,00 54,00 

За собственици на 
жилищни  сгради в 

гр.Копривщица 

пр.м3 55,00 66,00 58,00 69,00 45,00 56,00 45,00 56,00 45,00 56,00 

За ЮЛ развиващи 
дейността си на 

територията на гр. 

Копривщица, и жители 

на др. населени места 

пр.м3 76,00 87,00 79,00 90,00 50,00 61,00 50,00 61,00 50,00 61,00 

На преференциални 

цени 
пр.м3 47,00 58,00 50,00 61,00 41,00 52,00 41,00 52,00 41,00 52,00 

ЦЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ И НАРЕДЕНИ,  ДОБИТИ ОТ ОГТ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 СОРТИМЕНТ  Мярка 

Единична 

цена без 
ДДС - бк 

Единична 

цена без 
ДДС - бк 

Единична 

цена без 

ДДС - 

дъб, гбр 

Единична 

цена без 

ДДС - 

дъб, гбр 

Единична 

цена без 

ДДС - м. 

шир. 

Единична 

цена без 

ДДС - м. 

шир. 

Единична 

цена без 
ДДС - см. 

Единична 

цена без 
ДДС - см. 

Единична 

цена без 
ДДС - бб 

Единична 

цена без 
ДДС - бб 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ   БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

За жители на гр. Копривщица пр. м3 66,00 77,00 69,00 80,00 57,00 68,00 57,00 68,00 57,00 68,00 

За собственици на жилищни  
сгради в гр. Копривщица 

пр. м3 69,00 80,00 72,00 83,00 59,00 70,00 59,00 70,00 59,00 70,00 

За ЮЛ развиващи дейността 

си на територията на гр. 

Копривщица и жители на 
други населени места 

пр. м3 90,00 101,00 93,00 104,00 64,00 75,00 64,00 75,00 64,00 75,00 
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вносителя, ако беше той тука щеше всички тези въпроси да се изчистят затова вие 

вземете решение да се дадат 30куб., безвъзмездно за построяването на параклиса пък 

кой ще го получи или ще е вносителя на искането или ще е инициативния комитет. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, вносителя на докладната съм аз. 

И.Лесков – зам.кмет на община Копривщица, еми тогава, Вие ще го получите. 

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №217 

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

Общински свет – Копривщица дава съгласие за безвъзмездно отпускане на 

дървен строителен материал от корен в размер на 30 куб.м.,който да бъде 

използван за възстановяване на параклис „Св.Арахангел 

Михаил”,гр.Копривщица. 

 

Точка шеста от дневния ред – За информация относно молба за подкрепа на 

благотворителна кампания „SOS Българска роза”.  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, това ще ни го разясни Стоян Павлов. 

С.Павлов – съветник, имаше представители на „SOS Българска роза”, които се 

свързаха с общински съвет и оставиха подарък за всеки общински съветник, като 

идеята е щом сте получили подарък има една кутия която да напълним с нещо. Хората 

са решили да съберат 190 000лв., които да раздадат на регистрираните 

розопроизводители. 

 

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

на докладна записка от кмета на община Копривщица относно участие на 

Община Копривщица като партньор на Община Челопеч за проектно 

предложение и кандидатстване по проект „Устойчиво решение за смекчаване 

и адаптация към изменението на климата в малките общини” 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, г-жа Дюлгярова ще ни запознае с 

докладната. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, понеже община Челопеч снощи ми се 

обадиха в 20:00 часа, те проектите сега вървят така от днеска за утре, че има 

възможност съвместно с тях да кандидатстваме по проекта, който ви спомена Павлов, 

като в проекта общината получава разработване на стратегически план за адаптация 

към климатичните промени за периода 2021 – 2027г., отделно двама служители и 

координатор който ще участва, разходи за одит на проекта за сметка на проекта, 

доставка на материални активи или СМР за сумата от 25 000лв., без ДДС. Затова 

предлагам на вашето внимание понеже общината не се ангажира с никакви 

финансови, само ще ни подпомогнат както за изготвяне на стратегията 2021-2027г., 

така и за СМР това са – може да се изграждат соларни инсталации върху покриви. 

М.Тороманова – съветник, а соларна къде ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, евентуално за Биохим за младежки 

център където може там да го направим със соларни панели. 

М.Тороманова – съветник, нали в общия устройствен план не може да слагаме? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ако не е паметник на културата от 

местно и национално значение. Евентуално ще ги сложим на земята не на къщата. 
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Я.Стоичков – съветник , добре а не може ли да се използват да ги допълним за 

затоплянето на Аквапарка да стане по силно нещо или не е вариант ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, за зелена енергия искат а за 

Аквапарка предвиждаме да сложим котела от детската градина на дърва за да може 

да го затоплим. 

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

кмета на община Копривщица. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №218 

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

„Общински свет – Копривщица дава съгласие Община Копривщица да бъде 

партньор на Община Челопеч, която ще разработи проектно предложение и 

кандидатства по проект „Устойчиво решение за смекчаване и адаптация към 

изменението на климата в малките общини” по Открита покана № 3 „Климат” по 

Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намалят емисиите и 

да се адаптират към променящия се климат” на Програма: „Опазване на 

околната среда и климатични промени”, финансирана със средства на 

Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство 2014-2021”. 

 

Точка седма от дневния ред – Разни, сигнал от Райна Тотева. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, разясни сигнала от Райна Тотева. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, има  юристи за тази работа, нека да 

дойдат документите и ще ви дадем отговора. 

С.Павлов – съветник, единственото което можем да вземем като решение е да 

възложим на кмета на община Копривщица да направи проверка по сигнала на г-жа 

Тотева. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, предлагам проект за решение, възлага 

на кмета на община Копривщица да направи проверка въз основа на подадения сигнал 

от г-жа Райна Тотева и след проверката да ни докладва резултата. 

 

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

от него проект за решение. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №218 

Б.Подгорски – извън залата 

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

Възлага на кмета на община Копривщица да направи проверка въз основа на 

подадения сигнал от г-жа Райна Тотева и след проверката да ни докладва 

резултата. 
 

Точка осма от дневния ред – отговори на питания 

Няма питания от предното заседание 
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Точка девета от дневния ред – питания 

Н.Кривиралчев – съветник, искам да знам приходи и разходи от въведената новата 

система за паркиране с SMS и ефективна ли е тя ? 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 16:50 часа. 

 

 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


