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ПРОТОКОЛ 

№36 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      25.11.2021 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          15:10 h –18:00 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 25.11.2021 г. от 15:00 часа  в стаята на общински съвет - Копривщица се 

проведе редовно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха общински съветници, кмета на община Копривщица, 

Директора на ОП „Копривщица” и ДДФСД 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 връщане на Решение №216/28.10.2021 година и взимане на ново 

такова по предложени цени. 

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

Копривщица относно промяна на цените на добивана от корен дървесина от Общинска 

горска територия, собственост на община Копривщица за юридически лица. 

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

Копривщица относно промяна Наредба за цени на услуги на територията на община 

Копривщица в чл.28 от Раздел VII. 

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

Копривщица относно промяна в Правилника за организацията и управлението на 

дейността на ОП „Копривщица” – гр.Копривщица. 

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

Копривщица относно приемане на компенсирани промени в Бюджет 2021 година. 

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

Копривщица относно компенсирани промени в поименен капиталов списък на община 

Копривщица за 2021г. 

7. Разглеждане и вземане на решение относно молба от онкоболните на 

гр.Копривщица 

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

Копривщица относно вземане на Решение за замяна на част от имот, частна общинска 

собственост за адекватна част от частен имот, попадащ във второстепенна улица от 

уличната мрежа на гр.Копривщица поради грешка в кадастралната карта от 2007 година. 

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

Копривщица относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ. 

10. Обсъждане на жалба от Георги Келчев. 

11. Обсъждане на уведомление от инж.Чавдар Косев 

12. Разни 

13. Отговори на питания  

14. Питания 

 

Д.Ватахов – съветник, в т.разни да включим разглеждане на договорите за мери и 

пасища общинска собственост, които са изтекли. 
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М.Тороманова – съветник, предлагам като т.12 от дневния ред да се включи 

допълнителния материал за Годишен план за ползване на дървесина от общински 

горски територии, собственост на община Копривщица за 2022г., без да е гледано на 

комисия поради спешността, че до края на годината трябва да започнат да пускат 

процедурите за ползването. 

М.Иванов – съветник, отсъства. 

 

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

дневен ред с допълнителните предложения. 

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

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

Решение №216/28.10.2021 година и взимане на ново такова по предложени 

цени. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

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

С.Шипочинов – съветник, предвид ситуацията, имам предложение в първата таблица 

на ред 1 и ред 4 да бъдат увеличени дървата с 6лв., а не с 10 лв., както е дадено. 

Т.Малинов – добър ден на всички, уважаеми г-н Председател, уважаеми общински 

съветници, втори месец една сага разтягаме за цената на дървата. Аз не знам защо или 

не искаме да го разберем или искаме да пречим. За да бъда така по точен ще ви кажа, 

че това не е реалната цена която искаме да бъде увеличена с 10лв., реалната цена е 

много по висока, в това което сме дали като защита на цената е показано само за двама 

горски стражари, които да бъдат ангажирани целогодишно в доставката, експедирането 

на дървата, добива, организацията всичко свързано с дървата. Предприятието в горско 

стопанство работят 11 човека, не двама а единадесет, към тези единадесет човека 

трябва да прибавим и 7 човека работници на трудов договор, които 99% от добива са 

дървата за местно население или стават 18 човека, свързани с горско стопанство, 

изключвам двамата агрономи и полски пазач, изключвам паркинга 3 човека, изключвам 

и звеното на Цветомил 15 човека. Връщам се пак на тези 18 човека, които са пряко 

свързани с горското стопанство респективно с дървата, добива е 12 000 плътни кубика, 

дървата са 4 000 плътни куб., това е 1/3 от общия годишен добив, 1/3 би било редно 

тези 18 човека да ги разделим на 3 нали? Не са двама а стават 6 шест в оперативните 

разходи не ги показваме шест човека показваме ги двама, като към тези двама човека, 

които са там с 1 200лв., бруто, там не сме сложили осигуровките от работодателя, това е 

заплатата с класа за двамата човека така, че тези близо 20% ги нямаме плюс. Всичко 

това го правим умишлено за да не се вдига цената а всички знаем, че реалната цена е 

някъде към 65 – 70лв., дървата имайки предвид всичко което се случва в държавата и 

около нас. Друго нещо което сме спестили, спестили сме разходи по трудова медицина, 

по облекло, по ремонт на автомобили и какво ли още не, да те са стотинки като ги 

пръснем на 8 000 пр.м3., обаче те се трупат. Така, че тази цена 46,00лв., която ще се 

обсъжда енти път знайте, че това не е реалната цена. Цената е по висока и за поредна 

година, ако приемете тези 46,00лв., днес да знаете, че дървата пак ще се продават на 

загуба и евентуално нали, че ще компенсираме загубата на дървата от едрата дървесина 
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и от технологичната която и тя е на цената на дървата. А не може да вдигаме цени на 

другата дървесина защото се съобразяваме и с пазара и със съседните горски 

стопанства, които добиват такава дървесина каквато и ние. Въпреки това нашите цени 

пак са по високи със съседните горски стопанства и общини и дали тази цена ще остане 

във времето и дали ще е същата това не го знаем, още сега започва да се говори, че ще 

има спад в цените. И аз не искам да се вдигат дървата и на мен ми трябват 35куб., дърва 

всяка година, обаче нали трябва да останат пари за да си поддържаме 

инфраструктурата, ние като загубим 80-90 хил.лв., ние лишаваме града от малко по 

добър облик, иначе е много лесно дайте да не ги вдигаме и да не правим нищо, звеното 

на Цветомил от къде, чистота от къде ? 

М.Тороманова – съветник, еми от такса битови отпадъци и мерите де недейте така 

говорете, вече едно и също. 

Д.Ватахов – съветник, вие хубаво всичко сте измислили а измислили сте да спрете 

този камаз където хвърчи на долу към Стрелча и тая прага Златишката, че товарят от 

местното население от добиваното? 

М.Златарев – допълнение към точката до сега не е ставало на въпрос, правил ли си е 

някой сметката, колко е от дървата тарифата от фирмите, сега действащото 37,00лв., на 

пространствен кубик е 18,20лв., това означава, че в момента на местното население 

социалната политика на общината струва на куб. 18.20лв., никой до сега го не е 

говорил, това е елементарна сметка виж колко плащаш на тарифа на корен да си 

добиваш. По старите действащи цени на 18,20лв., на 8 000 хиляди кубика са 129 000 

лв., без ДДС., е какво говорим тогава 129 000лв., с тези пари мисля, че в Копривщица 

много неща могат да се направят, това не се взима това остава някакъв плюс за хората 

социална политика добре, но до кога и какво не знам вие решете. Сега по отношение 

извън темата където, това е Решение миналата година когато нямаше пазар и се 

молихме на фирмите, сега има пазар. Казвате само местна или само такива, ок другата 

точка т.12 от дневния ред, това го решавате вие. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, а какво значи социална политика като 

ние реално на 50 души в предприятието поради това, че няма приходи не може да им се 

изплатят облекло, каква е тази социална политика, всички юридически лица да си 

купуват дървата на 30,00лв., и там на 32,00лв., и на не знам колко си а реално тези 

хора, които наистина имат нужда знаете, кои работят и в чистота и в горско и в 

сметосъбиране и в поддръжка, това са хора, които наистина имат нужда от едно облекло 

на 50 човека е поне 40 000лв., а да не говорим, че и в гората тези 9 души където секат 

всички сме ги оставили е така, няма облекло няма нищо и това според мен е социална 

политика. Най основното е че за юридически лица дървата са по добре от другите от 

районна или поне на тяхното ниво както каза Малинов а за населението ние сме много 

надолу смятам, че не е толкова, всички са ни избрали не тук популистично да говорим и 

да се мазним а наистина да гледаме нуждите на хората, защото реално хората ще 

останат без дърва а хората и тези, които работят в гората ще останат и без работа 

реално на там отиват нещата при това ние да работим под себестойността много пъти и 

не мисля, че е нещо трагично и поне вие сте видели цените от районна и от всякъде, 

работим на загуба а ние реално загубата взимаме от тези най бедните, които наистина 

се нуждаят от социална политика да им се даде за работно облекло, да им се даде за 

трудова медицина и за тези неща. Всички са гласували за нас ама не да правим някакви 

популистки неща а да има как да им помогнем а не да реагираме в последния момент а 

на момента да реагираме и смятам, че 10,00лв., не е нищо при положение, че се дадоха 

толкова разценки толкова и вие всички много добре знаете, всичко друго каквото е, е да 

си говорим тук. Ваше си е решението, но знайте, че после ако има хора без дърва и няма 

добив на дърва ние няма как да искат 24,00лв.,  а ние да им даваме 15,00лв., няма да 
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има дърва населението ще остане без дърва и така ще страдат всички, ако трябва ще 

освободим от тези всичките. Такса битови отпадъци и там разговарях с главната , 

казвате от там ми няма и там да вдигнем и там засягаме всеки, само фирмите сме ги 

натоварили. 

М.Тороманова – съветник, ама таксата тя цялата отива н предприятието ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, точно така, отива ама тя не стига 

М.Тороманова – съветник, не стига за трима човека ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, защо за трима, такса ми поддръжката на 

тези още 7 човека,колко са ? 

М.Тороманова – съветник, добре за 10 човека. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, ами 120 000лв., колко е не знам ? 

М.Тороманова – съветник, е не е 120 000лв., такса битови отпадъци. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, колко е събрана до сега ? 

В.Йовкова – ДДФСД, преминаваме към друга тема ли, аз лесно ще извадя план 

сметката, но мисля да я внеса другата седмица. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, въпроса е че навсякъде тук са ни много 

драстично ниски цените и от цяла България и  от където и да е това е въпроса, всеки 

има избиратели, всеки е гласувал за някой, но никой няма да ви се разсърди като 

гарантираме по този начин на всички хора дървата. 

М.Тороманова – съветник, нито е популистко, нито сме на пук, аз казах като 

говорихме с директора на предприятието, тук повечето население е застаряващо, с една 

пенсия 10 месеца в Копривщица е дървата, това става непосилно за възрастните хора, 

всичко се увеличава. 

Р.Галинова – съветник, с 300,00лв., пенсия. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, а не, не това е абсолютно с това 

говорене с 300,00лв., пенсия умират. Всички, които са социално слаби на 50 човека се 

отпускат по 560,00лв., от държавата да си купят дърва. 

Р.Галинова – съветник, те не влизат за социално слаби с 300,00лв., пенсия. 

В.Йовкова – ДДФСД, искам нещо да засегна което е проблем и предприятието към 

този момент не може да го реши, надявам се вие като общински съвет да помогнете с 

решаването на този проблем, масова е практиката къщите за гости и семейните хотели 

да купуват дърва за огрев на цена на физически лица, помислете какъв механизъм може 

да се приложи тази порочна практика да бъде спряна, защото по този начин губим дърва 

за бизнес цели и хората, които наистина разчитат само на тези помощи за отопление и 

пенсиите си не им стигат парите за отопление. 

М.Тороманова – съветник, ние имахме решение, има от предишен общински съвет и то 

не е отменено на домакинство по колко куб.дърва на тази цена а от там нататък друга 

цена беше. Решението не е отменено. 

М.Златарев – това се спазва абсолютно, но се оказва, че има в една къща три 

домакинства. 

Д.Ватахов – съветник, за момента защо не се плащат дърва няма да взимате пари 

докато не вдигнем дървата ли ? 

М.Златарев – ама те работници вече няма разберете. 

Д.Ватахов – съветник, да съгласен съм, но ние така или иначе и да ги вдигнем няма 

да ги вдигнем от сега а ще е от нова година или аз нещо не разбирам ? 

М.Златарев – има списък на хора, които не са взели за тях категорично ще има. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, а представяте ли си какви са тези хора, 

които са се сетили на 25.11.2021г., в Копривщица, че нямат дърва. 

Д.Ватахов – съветник, когато са събрали пари хората, при нас е така. 

М.Златарев -  това не съм забранил още, за тези хора казвам ви категорично може да 
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го проверите още сега. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, казваш, че има дърва и могат да си 

купят? 

М.Златарев – да, даже на тях им карам с приоритет. 

Р.Галинова – съветник, сега им плащате 16,00лв., а те искат 20,00лв., значи 4,00лв., 

е проблема ? 

М.Златарев – това е до сега, даже днеска ми се обади и ми каза аз няма да работя, 

защото вече фирмите ми дават 20,00лв., целия проблем е че няма работници. 

С.Павлов – съветник, колко временни склада имате в момента и като цяло по колко 

такива бройки поддържате ? 

М.Златарев – ще ви отговора с риск да сгреша, на едно позволително на един 

подотдел, сложете ги минимум два склада. 

С.Павлов – съветник,  не, не да кажем този месец давате дърва, колко временни 

склада има от които давате? 

М.Златарев – в по силните месеци да кажем не по малко от 25 склада. 

С.Павлов – съветник, моето мнение го казах още предния път, дървата трябва да се 

увеличат колкото и да е гадно за останалите, всички го осъзнаваме, че дървата трябва 

да се увеличат. Въпроса е че тук в града има едно такова недоверие към общинско 

предприятие към дърводобива като цяло, има ли как на тези временни складове да 

сложим някакви камери? 

М.Златарев – ок съм за камерите да ги вземем  в бюджета да ги заложим и хората да 

се уверят и да добият някакво доверие евентуално. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги да се върнем към точката, има 

две предложения едното е на С.Шипочинов другото е на кмета. 

М.Тороманова – съветник, ама чакайте сега, първо да уточним проекта за решение 

отменяме решението, променяме решението въобще проекта за решение как е ? 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, изменяме решение  

М.Тороманова – съветник, аз предлагам да се гласува точка по точка цената на 

дървата, има предложение с 6,00лв., има с 10,00лв. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, колеги има още едно постъпило 

предложение от М.Тороманова. 

М.Тороманова – съветник, г-н Директоре поемате ли ангажимента за декември да 

вкарате решението ? 

М.Златарев – кое решение ? 

М.Тороманова – съветник, за преференциалните цени, едно решение има където 

всяка година взимаме. 

М.Златарев – да, добре а идеята каква ви е сега като го вкараме? 

М.Тороманова – съветник, ще намалим възрастта от 80г., на 70г., за преференциална 

цена и само за тях ще намалим цената. 

М.Златарев – само те с 6,00лв., другите си остават на 10,00лв., да има резон хората 

наистина бедни има. 

М.Тороманова – съветник, пенсионерите над 70г., са с най малките пенсии. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, има три постъпили предложения. 

Б.Подгорски – съветник, след проведения разговор в почивката по съгласие на 

болшинството от колегите правя предложение от всички, които участваха в тези 

разговори. Правя предложение по докладната на кмета цената на преференциалната 

цена да е с 6,00лв., на куб., а за всички останали цената да се вдигне с 10,00лв. Които 

иска може да се присъедини и да каже, че го е обсъждал, които иска може да не каже,че 

го е обсъждал, тук разбирам, че беше голям проблем някой да го изкара това решение 

за да може утре да стане виновен или да не стане за това аз го казвам и подчертавам, че 
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това беше обсъждано с участието на съветници от всяка една политическа група. Тук 

призовавам да се оттеглят другите предложения и да гласуваме двете предложения 

моето и на кмета. 

С.Шипочинов и М.Тороманова си оттеглят предложенията. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, значи остават две предложения едното 

е по докладна на кмета на община Копривщица а другото е предложение на общински 

съветник Б.Подгорски. 

 

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

кмета на община Копривщица. 

„За”- 0  

„против” – 3 -  М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов. 

„въздържал се” – 7 - Л. Цеков, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, 

Б.Подгорски, С.Павлов, С.Шипочинов. 

Не се приема  

 

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

направеното предложение от съветника Б.Подгорски. 

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

Б.Подгорски, С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” – 1 -  Р.Галинова 

„въздържал се” – 1 -  Д.Ватахов. 

Приема се  

Прие се Решение №220 

На основание чл.45, ал.5 и ал.6 от ЗМСМА, изменя Решение 

№216/28.10.2021г., в частта си на първа, втора и четвърта таблица. 

Приема следните цени на дървата за огрев на временен и централен склад, и 

добивани от корен от Общинска горска територия, собственост на Община 

Копривщица, както следва: 

 

I. Цени на дърва за огрев от временен склад добити от общинска горска 

територия, собственост на община Копривщица, както следва: 

 

 

 

 

 

Цени на дърва за огрев от временен склад добити от общинска горска територия, 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 36,00 46,00 39,00 49,00 27,00 37,00 27,00 37,00 27,00 37,00 

За собственици на 
жилищни  сгради в 

гр.Копривщица 

пр.м3 43,00 53,00 46,00 56,00 33,00 43,00 33,00 43,00 33,00 43,00 

За ЮЛ развиващи 

дейноста си на 

територията на гр. 
Копривщица, и 

жители на 

др.населени места 

пр.м3 66,00 76,00 69,00 79,00 40,00 50,00 40,00 50,00 40,00 50,00 

На 

преференциални 
цени 

пр.м3 27,00 33,00 30,00 36,00 21,00 27,00 21,00 27,00 21,00 27,00 
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II. Цени на дърва за огрев от корен добити от общинска горска територия, 

собственост на община Копривщица – местно население, както следва:  
Цени на дърва за огрев от корен добити от общинска горска територия, собственост на община 

Копривщица – местно население 

 СОРТИМЕНТ  Мярка 

Единичн

а цена 
без ДДС-

бк 

Единична 

цена без 

ДДС-бк 

Единична 

цена без 
ДДС-

здб/гбр 

Единична 

цена без 
ДДС-

здб/гбр 

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 

Дърва за огрев пр.м3 27,00 31,00 29,00 33,00 24,00 28,00 24,00 28,00 

 

 Таблица 4 от Решение №216/28.10.2021 год., да бъде премахната, тъй като 

цените от централен склад на дърва за огрев – нарязани, нацепени и наредени, 

добити от ОГТ собственост на Община Копривщица, са част от Наредба за цени 

на услуги на територията на Община Копривщица. 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно промяна на цените 

на добивана от корен дървесина от Общинска горска територия, собственост на 

община Копривщица за юридически лица. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

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

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

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

Б.Чилов, Б.Подгорски, С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” – 0  

„въздържал се” – 1 -  Р.Галинова. 

Приема се  

Прие се Решение №221 

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

Приема следните цени на дървесина добивана от корен от Общинска горска 

територия, собственост на Община Копривщица за юридически лица както 

следва: 

ДЪРВЕСИНА, ДОБИВАНА ОТ КОРЕН ОТ ОГТ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 СОРТИМЕНТ  Мярка 

Единичн

а 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 136,00 146,00 136,00 146,00 

    
Трупи за бичене Ia  пл.м3 78,00 88,00 78,00 88,00 

    
Трупи за бичене I  пл.м3 67,00 77,00 67,00 77,00 70,00 80,00 75,00 85,00 

Трупи за бичене II  пл.м3 59,00 69,00 62,00 72,00 62,00 72,00 65,00 75,00 

Трупи за бичене III. пл.м3 33,00 43,00 33,00 43,00 52,00 62,00 53,00 63,00 

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

Технологична от ССД пл.м3 33,00 43,00 33,00 43,00 25,00 35,00 25,00 35,00 

Технологична от ДСД пл.м3 33,00 43,00 33,00 43,00 25,00 35,00 25,00 35,00 

VI клас пл.м3 33,00 43,00 33,00 43,00 27,00 37,00 29,00 39,00 

Технологична от дърва пл.м3 33,00 43,00 33,00 43,00 25,00 35,00 25,00 35,00 

ОЗМ пл.м3 43,00 53,00 43,00 53,00 43,00 53,00 43,00 53,00 

Дърва за огрев пр.м3 31,00 41,00 31,00 41,00 23,00 33,00 23,00 33,00 
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Точка трета от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на докладна 

записка от кмета на община Копривщица относно промяна Наредба за цени на 

услуги на територията на община Копривщица в чл.28 от Раздел VII. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

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

Д.Ватахов – съветник, да ама ливадите по принцип са включени в мери и пасища 

повечето са отдадени и не знам как ще стане с това нещо, искам да чуем как ще стане с 

вдигането на тези ливади, които са дадени за мери и пасища за 5 годишен договор. 

М.Златарев – в договор е записано, че дава възможност самия договор да се 

увеличава, индексира и т.н. 

Д.Ватахов – съветник, това е ясно, но с 5 лв., става друга индексацията и отделна за 

ливадите става въпрос, които попадат договори а не които са свободни за една година 

се отдават и които се отдават сега в момента, говорим за тези, които са попаднали в 

договор до 5год. 

М.Златарев – отговарям ти че ако договора позволява,да ще ги вдигнем.      

Р.Галинова – съветник, искам да кажа, че преди две години ги вдигнахме и вече втори 

път се плаща по висока цена а аз не виждам поне на тези на които имам наблюдение да 

е изчистено нещо, дефакто хората плащат наеми на декари и използват само 60 или 

70% от тях, уж ги вдигнахме за да увеличи обхвата на чистата мера а то в същност 

нищо. 

М.Златарев – това не е така не е било толкова основание бих казал, аз пак ви казвам 

инфлация всеки говори а никой не я осмисля. 

Р..Галинова – то хубаво ама поне нещо на лице да има. 

Д.Ватахов – съветник, ама инфлация не отива приходната част. 

 

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

„За”- 7 – Л. Цеков, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, Б.Подгорски, 

С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” – 2 -  Р.Галинова, Д.Ватахов 

„въздържал се” – 1 -  М.Тороманова 

Приема се  

Прие се Решение №222 

На основание чл.44, ал.1, т.5 и във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА 

Чл.28 от Раздел VII Цени за ползване на общинска земя от Наредба за цени 

на слуги на територията на община Копривщица, да бъде променен, както 

следва: 

Чл.28 Годишен наем за ползване на общинска земя, както следва: 

/1/  За мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за общо ползване 

от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ на стойност – 12,00 лв./дка годишен наем. 

/3/ За ползване на ниви до 10 дка. от общински поземлен фонд – 22,00 лв./ 

дка годишен наем. 

/4/ За индивидуално ползване на ливади от общински поземлен фонд – 

17,00лв./ дка годишен наем. 
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Точка четвърта от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно промяна в 

Правилника за организацията и управлението на дейността на ОП 

„Копривщица” – гр.Копривщица. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

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

С.Павлов – съветник, аз искам да попитам по структурата кои длъжности са свободни 

не заети към момента и колко са? 

М.Златарев – свободните места са резачите по структура се водят работник горско 

стопанство в момента имам само трима резачи. 

М.Тороманова – съветник, тя в същност тази структура ще я гледаме с бюджета и със 

структурата на ОА, но на мен звеното чистота ми се струва, че с тези хора няма да може 

да се справите, но вие си знаете с един шофьор просто как ще си организирате 

сметоизвозването. 

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

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

С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” – 0  

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

Приема се 

Прие се Решение №223 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, промяна в Правилника за организацията 

и управлението на дейността на ОП „Копривщица” – гр.Копривщица. 

Става: Раздел I, чл. 2, т. 5  

„Снегопочистване и зимно поддържане на урбанизирана територия на град 

Копривщица.“ 

Става: Раздел I, чл. 2, т. 8 

„Организация и контрол на движението и паркирането на ППС в града.“  

Добавя се нова точка 9 към чл. 2 

Става: Раздел I, чл. 2, т. 9 

„Организация и изпълнение на дейностите по сметосъбиране и 

сметоизвозване на територията на Община Копривщица.“ 

Става: Раздел II, чл. 7, ал. 1 

„ОП „Копривщица” - гр. Копривщица осъществява своята дейност с отделна 

разплащателна банкова сметкa.“ 

Става: Раздел II, чл. 9, ал. 1, т. 4 

„Приходи от наеми, такси и услуги.“ 

Добавя се нова точка 38 към чл. 10, ал. 2 

Става: Раздел II, чл. 10, ал. 2, т. 38 

„Сметосъбиране и сметоизвозване.“ 

Добавя се нова точка 39 към чл. 10, ал. 2 

Става: Раздел II, чл. 10, ал. 2, т. 39 

„Снегопочистване и зимно поддържане на урбанизираната територия на град 

Копривщица.“ 

Става: Раздел II, чл. 13, ал. 4 

„Актуализация на одобрения бюджет се извършва при необходимост, след 

предложение от Директора на предприятието до Кмета на Община Копривщица 

и след разглеждане и утвърждаване от Общински съвет - Копривщица.“ 
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Премахва се ал. 7 от Раздел II, чл. 13. 

Става: Раздел III, чл. 17, ал. 3, т. 4 

 „Професионален опит: не по-малко от 3 (три) години трудов стаж по 

специалността, придобит след завършване на висше образование.“ 

Става: Раздел III, чл. 17, ал. 4, т. 4 

 „Представя план-сметка за необходимите на ОП бюджетни средства за 

следващата година.“ 

Става: Раздел III, чл. 17, ал. 4, т. 5 

 „Представя годишен план за ползване за всяка следваща година.“ 

Става: Раздел IV, чл.21 

Численият състав и структурата на ОП „Копривщица” се утвърждава 

ежегодно с приемането на бюджета на община Копривщица и структурата на 

общинската администрация. 

 

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

записка от кмета на община Копривщица относно приемане на компенсирани 

промени в Бюджет 2021 година. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

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

 

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 

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

Б.Подгорски, С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” – 1 -  Д.Ватахов. 

„въздържал се” –1 - Р.Галинова. 

Приема се  

Прие се Решение №224 

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: 

Финансиране на бюджетно салдо - позиции: 

 

§§ наименование било става 

90-00 Друго финансиране – нето(+/-) 11 568 185 274 

 

По разхода: 

Дейност  §§ Наименование Било  Става  

627 52-

04 

Придобиване на транспортни 

средства  

0 173 706 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно компенсирани 

промени в поименен капиталов списък на община Копривщица за 2021г. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

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

 

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

представеното становище на КЕУРРБФИИСГС. 
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„За”- 9 – Л. Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, 

Б.Чилов, Б.Подгорски, С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” – 0  

„въздържал се” –1 - Р.Галинова. 

Приема се  

Прие се Решение №225 

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 седма от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение относно 

молба от онкоболните на гр.Копривщица. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИСГС, представи становището на 

комисията. 

Д.Ватахов – съветник, предлагам да се промени сумата от 30,00лв., на 40,00лв. 

 

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

направеното предложение от съветника Д.Ватахов по становището на КЕУРРБФИСГС. 

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

Н.Кривиралчев, Б.Чилов, Б.Подгорски, С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” – 0  

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №226 

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

При разработване на бюджет 2022г.,  да бъдат заложени средства покриващи 

транспортните разходи на онкоболните в град Копривщица по списък от 

личните лекари, съобразно възможностите на бюджета, но не по малко от 

40,00лв., на онкоболен.  

 

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

записка от кмета на община Копривщица относно вземане на Решение за 

замяна на част от имот, частна общинска собственост за адекватна част от 

частен имот, попадащ във второстепенна улица от уличната мрежа на 

гр.Копривщица поради грешка в кадастралната карта от 2007 година. 

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

председател на КТСУРОСИВКЕ. 

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

М.Тороманова – съветник, процедурата по замяна не започва с решението за замяна а 

то е последното решение. За мен проекта за решение трябва да е да започне процедура 

за замяна, първо трябва да се включат тези имоти в Програмата за управление на 

общински имоти, че тази част ще бъде заменена, която е след един месец което значи, 

че ще вървим с новата Програма, няма кога тази да я актуализираме и за това не е с 

решението за замяна, после трябва оценка от оценител на едната част общинската после 

трябва на другата и тогава вече е нашето решение за замяна. Така, че по коректно ще 

бъде да започне процедура. 

Я.Стоичков – съветник, на комисията беше Родригес и ни обеди, че е останало само 

това. 

М.Тороманова – съветник, а в Програмата къде е тоя имот и да не говорим, че те са 
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цитирали само ЗУТ а замяната е по ЗОС. 

М.Тороманова – съветник, предлагам проекта за решение да бъде, Възлагаме на кмета 

на община Копривщица да започне процедура по замяна на част от имот в размер на 65 

кв.м. от ПИ 38558.2.394 – общинска собственост за адекватна част в размер на 65 кв.м. 

от ПИ 38558.3.170 – частна собственост за прилежаща улица. 

 

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

направеното предложение от съветника М.Тороманова. 

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

Н.Кривиралчев, Б.Подгорски,  Б.Чилов, С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” – 0  

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №227 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 

Възлага на кмета на община Копривщица да започне процедура по замяна на 

част от имот в размер на 65 кв.м. от ПИ 38558.2.394 – общинска собственост за 

адекватна част в размер на 65 кв.м. от ПИ 38558.3.170 – частна собственост за 

прилежаща улица. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно сключване на 

предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ. 

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

председател на КТСУРОСИВКЕ. 

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

 

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

представеното становище на КТСУРОСИВКЕ. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №228 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4 от ЗОС, чл.56, ал.1 и ал.3 

от НРПУРОИ, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ. 

I. Дава съгласие да се сключи предварителен договор по чл.15, ал.3 във 

връзка с ал.5 от ЗУТ. 

Точка десета от дневния ред – Обсъждане на жалба от Георги Келчев. 

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

председател на КТСУРОСИВКЕ. 

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

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, в тази връзка аз направих една среща с 

Кръстьо Тороманов – полицейски инспектор, при тях я има същата жалба. Аз съм на 

мнение да изчакаме, защото се касае за контрола на знак 12,5т., който се закрива при 

определени моменти когато минават определени моторни превозни средства и аз 

предлагам да изчакаме да видим тяхното становище какво ще е и какви мерки ще 

вземат, ние не сме орган който може да направи комисия. 
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Д.Ватахов – съветник, а кой го закрива знака ? 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, общинското предприятие. 

М.Златарев – имаме разрешение от по висока инстанция. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, ние трябва да имаме Наредба за 

организацията на движение на МПС, във вътрешно градската пътна мрежа в която да 

бъде отразено, че при изключителни случай може да се покрие временно действието на 

знака. Когато е вкарано в Наредбата, че при изключителни случай знак може да бъде 

закрит не се наказва, но когато е покрит и липсва в Наредбата се наказва водача. 

Б.Подгорски – съветник, г-н Цеков такава Наредба има отменена от мисля, че от три 

години или от четири е отменена и още не е подновена, исках няколко пъти списъка от 

г-н Карагьозов за отменените Наредби. Думите на г-н Карагьозов бяха ние да си 

изготвим Наредбата и да си я вкараме. 

М.Тороманова – съветник, предлагам да възложим на кмета на община Копривщица да 

се изготви такава Наредба и внасянето за разглеждане. 

 

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

направеното предложение от съветника М.Тороманова. 

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

Стоичков, Н.Кривиралчев,  Б.Чилов, С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” – 0  

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №229 

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

Възлага на кмета на община Копривщица да изготви и внесе за обсъждане и 

приемане в общински съвет – Копривщица, Наредба за организацията на 

движение на МПС, във вътрешно градската пътна мрежа в която да бъде 

отразено, че при изключителни случай може да се покрие временно действието 

на знаци. 

 

Точка единадесета от дневния ред – Обсъждане на уведомление от 

инж.Чавдар Косев. 

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

председател на КТСУРОСИВКЕ. 

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

 

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

представеното становище на КТСУРОСИВКЕ. 

„За”- 7 – Л. Цеков, Р.Галинова, Д.Ватахов, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев,  

Б.Чилов, С.Шипочинов. 

„против” – 0  

„въздържал се” –0 

Отсъстват: М.Тороманова, Б.Подгорски, С.Павлов. 

Приема се  

Прие се Решение №230 

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

Възлага на кмета на община Копривщица да възложи на компетентни 

служители от ОА, за експертно становище във връзка с уведомлението от 

инж.Чавдар Косев. 
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Точка дванадесета от дневния ред – Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно годишен план за 

ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на 

община Копривщица за 2022г. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи докладната на кмета. 

 

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, Б.Подгорски, Я. 

Стоичков, Н.Кривиралчев,  Б.Чилов, С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” – 0  

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №231 

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 от АПК с разпореждане за 

предварително изпълнение и във връзка с чл. 112, ал. 1 и чл. 115 от ЗГ, чл.5, 

ал. 3, чл. 38, чл. 46, чл. 49 и чл. 66 от НУРВИД в горски територии – държавна 

и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски 

продукти. 

1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от общински горски 

територии за 2022 година, съгласно Образец по чл.7, ал.1 от Наредбата по 

чл.95, ал.1 от ЗГ. 

2. Определя 29 % (3560 м3) от предвиденото ползване  в Годишния план за 

ползване на дървесина – 2022 година да се предостави по реда на чл.38, ал. 1 и 

ал. 6 и във връзка с чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 53, ал. 2, чл. 65 ал. 1 и ал. 

2 и съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, чрез 

„Продажба на стояща дървесина на корен“, (местни юридически лица), 

включващо подотдели: 9025 „а“, 9029 „в“, 9029 „д“, 9038 „з“, 9038 „н“, 9039 

„д“, 9039 „е“, 9042 „ц“, 9043 „л“, 9044 „г“, 9050 „б“, 9050 „ж“, 9051 „б“, 9051 

„д“, 9055 „е“, 9055 „ж“, 9055 „з“, 9055 „с“, 9056 „ж“, 9057 „а“, 9057 „е“, 9057 

„з“, 9059 „е“, 9060 „з“, 9090 „в“, 9091 „б“, 9091 „в“, 9091 „з“, 9091 „п“, 9093 

„ж“, 9096 „е“, 9111 „ж“, 9113 „ф“, 9115 „д“, 9115 „н“. 

3. Определя 19 % (2347 м3) от предвиденото ползване  в Годишния план за 

ползване на дървесина – 2022 година да се предостави по реда на чл.46, т.1 и 

чл.49, ал. 1, т.2 и във връзка с чл. 53, ал. 2, чл. 65, ал. 1 и ал.2 и съгласно чл. 

15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти чрез „Продажба на 

стояща дървесина на корен“, (свободна продажба), включващо подотдели: 

9040 „е“, 9050 „щ“, 9120 „в“. 

4. Определя 48 % (5875 м3) от предвиденото ползване  в Годишния план за 

ползване на дървесина – 2022 година да се предостави, чрез добив със 

собствени работници или юридически лица и продажба на добита дървесина по 

ценоразпис, по реда на чл.66, ал.1 и ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, включващо подотдели: 9039 „ж“, 9040 „в“, 9041 „е“, 9041 „к“, 9041 

„л“, 9042 „е“, 9050 „а“, 9050 „в“, 9050 „д“, 9051 „г“, 9051 „е“, 9053 „в“, 9053 

„д“, 9053 „к“, 9057 „л“, 9060 „л“, 9059 „и“, 9065 „н“, 9065 „р“, 9068 „б“, 9095 

„а“, 9112 „ж“, 9112 „з“, 9112 „и“, 9113 „а“, 9113 „д“, 9113 „к“, 9113 „л“, 9113 

„н“, 9113 „о“, 9113 „у“, 9115 „п“, 9112 „л“. 
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5. Определя 4 % (505 м3) от предвиденото ползване на основание чл. 112, ал. 

1, т. 1 от ЗГ и чл. 5, ал. 3, чл. 46, т. 1, чл.49, ал. 1, т. 7 от Наредбата за условията 

и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна 

и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски 

продукти в Годишния план за ползване на дървесина – 2022 година да се 

предостави за добив на дървесина от физически лица, закупили стояща 

дървесина на корен за лична употреба, без право на продажба. Добивът се 

разрешава само на физически лица с постоянен адрес в гр. Копривщица. 

Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да 

добият за една календарна година е до 10 пр. м3 . 

 

Точка тринадесета от дневния ред – разни  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на съветника Д.Ватахов. 

Д.Ватахов – съветник, предлагам да възложим на кмета на община Копривщица, да 

направи официално писмено запитване към Областна Дирекция Земеделие - София 

обл., във връзка със сключени договори, които са изтекли 2017г., и са сключени 

едногодишни за 2018г. Ще си ги опишат вече те си знаят каква е процедурата. 

 

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

направеното предложение от съветника Д.Ватахов. 

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

Стоичков, Н.Кривиралчев,  Б.Чилов, С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” – 0  

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №232 

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

Възлага на кмета на община Копривщица, да направи официално писмено 

запитване към Областна Дирекция Земеделие - София обл., във връзка със 

сключени договори за ползване на мери и пасища, които са изтекли 2017г., и 

са сключени едногодишни за 2018г. 

 

Точка четиринадесета от дневния ред – отговори на питания 

Има постъпил писмен отговор 

 

 

Точка петнадесета от дневния ред – питания 

М.Тороманова – съветник 

Този който прокопа асфалта на ул.Първа пушка, какви пари е заплатил като 

гаранция и ще си възстанови ли асфалтовата пътна настилка?  

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 18:00 часа. 

 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


