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ПРОТОКОЛ 

№37 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      16.12.2021 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          15:15 h –16:20 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 16.12.2021 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 определяне на преференциални цени на дърва за огрев от 

общински горски територии, собственост на община Копривщица за 2022г. 

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

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

Копривщица в раздел III чл. 20, Раздел VI чл. 27 и Раздел Х чл.33, ал.1, т.7. 

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

Копривщица относно промяна в Наредба №2 за местните такси,тяхното определяне и 

администрирането им. 

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

Копривщица относно разглеждане и приемане на компенсирани промени в бюджет 

2021г., на община Копривщица. 

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

Копривщица относно план сметка за определяне разходите от ТБО за 2022г. 

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

Копривщица относно заемообразно финансиране от бюджета на община Копривщица по 

проект „Патронажна грижа + в община Копривщица”. 

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

Копривщица относно приемане на Програма за развитието на читалищната дейност на 

НЧ „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев – 1869” за 2022г. 

8. За информация, справка – отчет за третото тримесечие на 2021г., на У – 

„Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп 

9. Разни 

10. Отговори на питания  

11. Питания 

 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, в т.разни предлагам да включим 

върнатите ни две решения от Областен управител на Софийска област, решение 

№222/25.11.2021г., и решение №227/25.11.2021г. 

 

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

дневен ред с допълнителните предложения. 
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„За”- 10 – Л. Цеков, Р.Галинова, Д.Ватахов, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, 

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

М.Тороманова – извън залата 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно определяне на 

преференциални цени на дърва за огрев от общински горски територии, 

собственост на община Копривщица за 2022г. 

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 становището на 

КЕУРРБФИИСГС. 

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

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

„против” – 1 -  Д.Ватахов. 

„въздържал се” – 1 -  Б.Чилов. 

Приема се  

Прие се Решение №233 

На основание чл.2, ал.1, т.23 от ЗМСМА. 

I. Общинско предприятие „Копривщица“ – гр. Копривщица през 2022 година 

да предостави дърва за огрев, от временни складове, находящи се  в общинска 

горска територия – собственост на Община Копривщица, без право на 

транспортиране извън града, по преференциални цени, както следва:  

 

1. Ветерани от войните и военно инвалиди – за сметка на Община 

Копривщица по 10,00 (десет) пр.м3. 

2. Родители на три и повече деца до осемнадесет годишна възраст, от които 

поне единият  е с постоянен адрес в гр. Копривщица – 7 (седем) пр.м3. 

3. Родители на новородено дете, отглеждано на територията на Община 

Копривщица, на което поне един от родителите е с постоянен адрес в гр. 

Копривщица и одобрени от комисията, за предоставяне на финансова подкрепа 

за новородено – 7 (седем) пр.м3. 

4. Лица на възраст над 70 години – 7 (седем) пр.м3. 

5. Лица с намалена работоспособност  50% и над 50% - 7 (седем) пр.м3. 

 

 

СОРТИМЕНТ 
 

Единична 
цена без 
ДДС-бк 

Единична 
цена без 

ДДС-
здб/гбр 

Единична 
цена без 

ДДС-
м.шир 

Единична 
цена без 
ДДС-бб 

Единична 
цена без 
ДДС-см 

ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ ОТ 
ВРЕМЕНЕН СКЛАД 

МЯРКА      

На преференциални 
цени 

пр.м3 33,00 36,00 27,00 27,00 27,00 

СОРТИМЕНТ 
 

Единична 
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-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 
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II. Общинско предприятие „Копривщица“ – гр. Копривщица през 2022 година 

да предостави дърва за огрев, от временни складове, находящи се  в общинска 

горска територия – собственост на Община Копривщица, без право на 

транспортиране извън града, по преференциални цени за институции, както 

следва: 

1. Община Копривщица – административна сграда – 100 (сто) пр.м3. 

2. Домашен социален патронаж – 65 (шестдесет и пет) пр.м3. 

3. Първо класно училище – жив музей – 70 (седемдесет) пр.м3. 

4. Посетителски център „Богдан“ – 30 (тридесет) пр.м3.  

5. СУ „Любен Каравелов“ – 170 (сто и седемдесет) пр.м3. 

6. СУ „Любен Каравелов“ – общежитие – 30 (тридесет) пр.м3. 

7. Дирекция на музеите – 45 (четиридесет и пет) пр.м3. 

8. ЦДГ „Евлампия Векилова“ – 300 (триста) пр.м3. 

9. Народно читалище „Х. Н. Д. Палавеев“ – 30 (тридесет) пр.м3. 

II. Физически лица, които попадат в повече от една група, имат право да 

ползват само една от предоставените им възможности. 

III. Продажната цена на широколистни и иглолистни дърва за огрев от 

временен склад е съгласно Решение на Общински съвет Копривщица.     

IV. Да не се предоставят дърва за огрев на преференциални цени на 

граждани, които имат задължения към 31.12.2021 г. към Община Копривщица, 

както и на такива, които нямат постоянно жителство. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно промяна в 

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

III чл. 20, Раздел VI чл. 27 и Раздел Х чл.33, ал.1, т.7. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

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

М.Тороманова – съветник, искам да попитам предприятието, при вас ли се плаща тази 

такса за гроб? 

М.Златарев – да 

М.Тороманова – съветник, а така ли се предвижда да се изкарва с боклуджийката за 

напред пак ? 

М.Златарев – ами в интерес на истината не е коментирано и не мога да отговоря. 

М.Тороманова – съветник, и още нещо аз и преди го казвах дори и да е с нея преди 

имаше един плюш, който се слагаше за да не е така с цимента. 

М.Златарев – добре ще разговаряме след малко. Това ще го решим не е проблем който 

не може да се оправи. 

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

КЕУРРБФИИСГС. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 1 -  Р.Галинова. 

Приема се  

ДЪРВА  ЗА 
ОГРЕВ ОТ 

ВРЕМЕНЕН 

СКЛАД 

МЯРКА БИЛО СТАВА БИЛО  СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА БИЛО СТАВА 

На 

преференциални 
цени – за 

институции 

пр.м3 27,00 37,00 30,00 40,00 21,00 31,00 21,00 31,00 21,00 31,00 
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Прие се Решение №234 

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

I. Променя Раздел III, чл. 20 от Наредба за цени на услуги на територията 

на община Копривщица, както следва:  

За извършване на обредна услуга – погребение – 250,00 лв. без включен ДДС 

- изкопаване на гроб – 75,00 лв. без включен ДДС 

- ковчег с кръст – 150,00 лв. без включен ДДС 

- транспорт до гробищен парк – 25,00 лв. без включен ДДС. 

II. Променя Раздел VI, чл. 27 от Наредба за цени на услуги на територията на 

община Копривщица, както следва: 

Издаване на позволително за сеч за местно население и удостоверения – 2,50 

лв./бр. без включен ДДС. 

За ползване на транспорт собственост на ОП „Копривщица“ до земеделски 

имот и оценка на нанесени щети по заявка на ползвателя (такса комисия) се 

заплаща както следва: 

- до 10 км. в двете посоки –  8,33 лв. без включен ДДС 

- до 20 км. в двете посоки – 16,67 лв. без включен ДДС 

- до 30 км. в двете посоки – 25,00 лв. без включен ДДС 

III. Раздел Х Чл.33, ал.3, т.1  – Цени за продажба на добити дърва за огрев 

от общински горски територии, транспортирани до централен склад на ОП 

„Копривщица”, нарязани, нацепени и подредени на палети на един 

пространствен кубически метър става, както следва: 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно промяна в 

Наредба №2 за местните такси,тяхното определяне и администрирането им. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

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

М.Тороманова – съветник, транспортна услуга какво включва в същност? 

М.Златарев – проверка по жалба, за маркиране и т.н., и някой път ходим за един 

кубик. 

М.Тороманова – съветник, а това което е за издаване на билет извън горски 

територии? 

М.Златарев – издаване на превозен билет да кажем от собствен имот  за да си ги 

прекарате трябва да издадем превозен билет. 

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

 СОРТИМЕНТ  
Мярк

а 

Единичн
а цена 

без ДДС 

- бк 

Единичн
а цена 

без ДДС 

- бк 

Единичн

а цена 

без ДДС 

- дъб, 
гбр 

Единичн

а цена 

без ДДС 

- дъб, 
гбр 

Единичн
а цена 

без ДДС 

- м. шир. 

Единичн
а цена 

без ДДС 

- м. шир. 

Единичн
а цена 

без ДДС 

- см. 

Единичн
а цена 

без ДДС 

- см. 

Единичн
а цена 

без ДДС 

- бб 

Единичн
а 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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М.Тороманова – съветник, и тук вътре в града когато се прекарват пак ? 

М.Златарев – да, без значение самото издаване на превозен билет се води като 

административна услуга. 

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

КЕУРРБФИИСГС. 

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

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

„против” – 0   

„въздържал се” – 1 -  Р.Галинова 

Приема се  

Прие се Решение №235 

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

I. Променя Раздел III, чл. 21, т. б от Наредба №2 за местни такси, тяхното 

определяне и администрирането им, както следва:  Издаване на превозен билет 

за транспортиране на добита дървесина /извън горски територии/ - 2,00 лв. без 

ДДС; 

II. Променя Раздел III, чл. 29, т. 4 от Наредба №2 за местни такси, тяхното 

определяне и администрирането им, както следва: 

Маркиране, измерване, кубиране и експедиране на стояща дървесина, добита 

извън горски територии – 3,00 лв. без включен ДДС на пл.куб.м.. За 

извършване на услугата с транспорт, собственост на ОП „Копривщица“, се 

заплаща, както следва: 

- до 10 км. в двете посоки – 8,33 лв. без включен ДДС  

- до 20 км. в двете посоки – 16,67 лв. без включен ДДС 

- до 30 км. в двете посоки – 25,00 лв. без включен ДДС 

Маркиране, измерване, кубиране и експедиране на лежаща дървесина, 

добита извън горски територии, както следва: 

 

Маркиране, измерване, кубиране и експедиране на 

лежаща дървесина, добита извън горски територии Мярка 

Цена без включен 

ДДС 

лв/ед. мярка 

Едра строителна дървесина пл. куб. 

м. 

2,00 

Средна строителна дървесина пл. куб. 
м. 

2,25 

Дребна строителна дървесина пл. куб. 
м. 

2,50 

ОЗМ пл. куб. 
м. 

2,00 

Дърва пл. куб. 
м. 

2,00 

Издаване на превозен билет  пл. куб. 
м. 

2,00 

 

Забележка: Предложените цени са съобразени изцяло с пазарните условия в 

момента. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно разглеждане и 

приемане на компенсирани промени в бюджет 2021г., на община 

Копривщица. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИСГС, представи становището на комисията. 
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Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване становището на 

КЕУРРБФИИСГС. 

 „За”- 11 – Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, Б.Чилов.Я. 

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 0   

Приема се 

Прие се Решение №236 

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 разхода: 
Дейност  §§ Наименование Било  Става  

322 
Неспециализирани 
училища,без 
професионални 
гимназии 

10-15 Материали 83 000 67 600 

322 
Неспециализирани 
училища,без 
професионални 
гимназии 

52-01 Придобиване на компютри и хардуер 7 690 23 090 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно план сметка за 

определяне разходите от ТБО за 2022г. 

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

председател на КЕУРРБФИСГС. 

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

М.Тороманова – съветник, искам да запозная колегите, които не бяха на комисия, че 

тогава изказах мнение, че така направена план сметката за мен не е добре, първо има 

само основен разход освен задължителните такси само едни 200 000лв., пише за 

дейности за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии и 

това са всъщност парите, които отиват в ОП „Копривщица”, оказа се че това е само фонд 

работна заплата за служителите в звено „чистота”. Има един остатък 61 533 лв., който за 

мен след като не е в таблица а е добавено отдолу не е добре да е в план сметката и се 

оказа тогава, че всичко останало остава за сметка на предприятието. 

М.Златарев – да точно това искам да потвърдя да се знае. 

М.Тороманова – съветник, горива, поддръжка на автомобили, работно облекло и 

всичко за което се сетите и в един момент излиза, че ние за това че не сме го възложили 

на външна фирма ние сме по зле в момента, защото с тези пари се справяхме когато 

беше на външна фирма а сега дефакто ние трябва да дотираме такса битови отпадъци за 

да може да се извършва.   

М.Златарев – ние го финансираме тая дейност „чистота” от дърводобива. 

М.Тороманова – съветник, ние може да го приемем като искате така, но поне на 

бюджет трябва много по сериозно това нещо да го гледаме.  

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

КЕУРРБФИИСГС. 

 „За”- 7 –Р.Галинова Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, Б.Подгорски, 

С.Павлов, М.Иванов. 

„против” – 2 -  М.Тороманова, Д.Ватахов. 
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„въздържал се” –2 - Л. Цеков, С.Шипочинов. 

Приема се  

Прие се Решение №237 

На основание чл.66, ал.2 от Закона за местните данъци и такси 

Утвърждава План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и 

сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, подържане на сметище и 

отчисления, подържане на чистотата, почистване на терени /паркове, площади 

и улици/ за 2022 година, съгласно Приложение №1. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно заемообразно 

финансиране от бюджета на община Копривщица по проект „Патронажна 

грижа + в община Копривщица”. 

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 становището на 

КЕУРРБФИИСГС. 

 „За”- 11 – Л. Цеков, Д.Ватахов, Р.Галинова, М.Тороманова, Я. Стоичков, 

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

„против” – 0  

„въздържал се” –0   

Приема се  

Прие се Решение №238 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.104, ал.1, т.5, ал.2 и ал.4 от Закона за публичните 

финанси и във връзка с изпълнение на Договор за БФП, рег. № BG05M9OP001-

6.002-0031, проект „Патронажна грижа + в община Копривщица“, по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, 

съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. 

1. Предоставя временен безлихвен заем в размер до 12 000,00 (дванадесет 

хиляди лева) лева от бюджета  на община Копривщица, с цел разплащане на 

разходи по Договор за БФП, рег. №  BG05M9OP001-6.002-0031 по проект 

„Патронажна грижа + в община Копривщица“, процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

„Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020“,  съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски 

социален фонд. 

2. Срокът за възстановяване на заема по т.1 е след верифициране на 

междинното и окончателното искания за плащане на дейностите по проекта.  

3. Възлага на Кмета на община Копривщица да предприеме необходимите  

действия за изпълнение на настоящето Решение. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно приемане на 

Програма за развитието на читалищната дейност на НЧ „Хаджи Ненчо Дончев 

Палавеев – 1869” за 2022г. 

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

на КОКСПЗТСВ. 

С.Павлов – председател на КОКСПЗТСВ, представи становището на комисията. 
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Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване становището на 

КОКСПЗТСВ. 

 „За”- 11 – Л. Цеков, Р.Галинова, М.Тороманова, Д.Ватахов, Я. Стоичков, 

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

„против” – 0  

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №239 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона 

за народните читалища. 

Приемане Програма за развитието на читалищната дейност на НЧ „Хаджи 

Ненчо Дончев Палавеев – 1869” за 2022г. 

 

Точка осма от дневния ред – За информация, справка – отчет за третото 

тримесечие на 2021г., на У – „Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп. 

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

председател на КТОРСПРКИ. 

Н.Кривиралчев– председател на КТОРСПРКИ, представи справка – отчет за третото 

тримесечие на 2021г., на У – „Копривщица” при РУ – гр.Пирдоп.  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, предлагам да отправим една писмена 

покана до Директора на областна дирекция на МВР и началника на РУ – гр.Пирдоп, че ги 

поканваме в общински съвет на среща разговор. Във връзка със щатовете на местното 

управление, във връзка с тези безпринципни спирания тук. 

 

Точка девета от дневния ред – разни, разглеждане и вземане на решение на 

върнато решение №222/25.11.2021г.,със Заповед №ВР-40–София/10.12.2021г., 

от Областен управител на Софийска област.  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи Заповед №ВР-40 – 

София/10.12.2021г., на Областен управител на Софийска област. 

 

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

Решение №222/25.11.2021г. 

 „За”- 11 – 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 №240 

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ВР-40/ 

10.12.2021г., на Областен управител на Софийска област. 

Отменя Решение №222/25.11.2021г. 

  

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

записка на КЕУРРБФИИСГС.  

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

С.Павлов, С.Шипочинов, М. Иванов. 

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

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №241 
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На основание 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. 

 

Точка девета от дневния ред – разни, отмяна на върнато решение 

№227/25.11.2021г.,със Заповед №ВР-41–София/10.12.2021г., от Областен 

управител на Софийска област. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи Заповед №ВР- 41 – 

София/10.12.2021г., на Областен управител на Софийска област. 

 

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

Решение №227/25.11.2021г. 

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

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

„против” – 1 -  Д.Ватахов. 

„въздържал се” –0 

Приема се  

Прие се Решение №242 

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № ВР-41/ 

10.12.2021г., на Областен управител на Софийска област. 

Отменя Решение №227/25.11.2021г. 

 

Точка десета от дневния ред – Отговори на питания 

Т.Малинов – 25 договора изтекоха на 30.09.2021г., с приключване на стопанската 

2020-2021 година, свързах се с Главна дирекция земеделие и регионална политика в 

Министерство на земеделието и се разбрахме на тези 25 животновъда на които изтичат 

договорите до 10 март по Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи, ще 

подадат заявление. Говорих и с кмета на община Копривщица, разбрахме се че веднага 

ще бъде назначена комисия, която предполагам, че в рамките до една седмица ще 

приключим с протокол от комисията, след това този протокол да кажем, че около 25 

март ще бъде готов и се пристъпва към сключване на договори те ще бъдат като 

договорите, които бяха сключени 2019г., 5 годишни договори, нотариално заверени 

подписите и вписани в Агенция по вписванията и тези договори те ще започнат от 

стопанска година 2021 – 2022г., и до 9 юни 2022г., договорите трябва да бъдат 

предоставени на общинската служба по земеделие. 

Д.Ватахов – съветник, до 9 юни е със санкции. 

Т.Малинов – значи казаха ни до 9 юни иначе с тях се разбрахме до края на май месец 

та така, че тези 25 човека няма да имат никакви проблеми ще могат да си чертаят. 
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Точка единадесета от дневния ред – питания 

1. Б.Чилов – съветник 

- Колко пари са събрани за 2021г., от туристически такси и да бъде предоставен 

списък на регистрираните туристически обекти в град Копривщица? 

2. В ОбС – Копривщица, постъпи сигнал от общински съветник Марин Иванов, че на 

улица „Душко Цаков”, между №18 и №20 има запушена канализационна шахта и 

отпадните води се изливат по улицата, моля да бъде обърнато внимание за решаване на 

проблема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 16:20 часа. 

 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


