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ПРОТОКОЛ 

№38 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      07.01.2022 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          16:00 h –16:25 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 07.01.2022 г. от 16:00 часа  в стаята на общински съвет - Копривщица се 

проведе извънредно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха общински съветници и кмета на община Копривщица. 

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

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

Копривщица относно съгласие за участие като Партньор в проектно предложение с 

наименование „По-високо гражданско участие - повече сигурност и отговорност на 

местно ниво” по Процедура BG05SFOP001-2.025 

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 IV, чл.21. 

3. Разни 

4. Отговори на питания  

5. Питания 

 

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Б.Подгорски – извън залата 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно съгласие за 

участие като Партньор в проектно предложение с наименование „По-високо 

гражданско участие - повече сигурност и отговорност на местно ниво” по 

Процедура BG05SFOP001-2.025. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Б.Дюлгярова – кмет на 

община Копривщица. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, българската автомобилна федерация ни 

предложи да станем партньори с тях за участие във всякакви мероприятия, като от нас 

финансови средства не се изискват. Явно сега са спечелили този проект, който е за 

повече сигурност и отговорност на местно ниво и проекта е за движение и безопасност 

по пътищата, както с общината така и с граждани и с неправителствени организации. 

Целия проект ще го изпълняват те, просто ще има обучение по безопасност, по всякакви 
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препоръки, въпроси, явно и в училището обучение с ученици това в общи линии е 

проекта а по натам ние ставаме по принцип партньори с тях. Казват, че различни 

ралита, ако стане и световното за ретро автомобили, така ще направят, че да минават и 

през Копривщица. В самия проект има включени 1 500лв., които днес бяха изпратили за 

експерт от страна на общината, евентуално тези, които са в комисията по безопасност 

тях ще ги включим да работят съвместно. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, безвъзмездната помощ, максимален 

размер е 60 000лв., а в т.2 дава съгласие община Копривщица, в качеството й на 

Партньор по проекта, да осигури оборотни средства, какво значи това? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, 55 000лв., е последно проекта който 

днеска дойде за разходите за експерта в общината, ако примерно като начало нали 

докато се приключи проекта, ако трябва да му се плати тези 1 500лв., ги осигурява 

общината за експерта, който от общината и после проекта ги покрива. 

Д.Ватахов – съветник, смисъл това са само парите, които ще се дават за проекта от 

общината? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, само това са парите, които участваме. 

 

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.Чилов, 

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

„против” – 0 

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се Решение №243 

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

1. Дава съгласие за участие на община Копривщица като Партньор в 

проектно предложение с наименование „По-високо гражданско участие-

повече сигурност и отговорност на местно ниво” по Процедура BG05SFOP001-

2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство”; 

2. Дава съгласие община Копривщица, в качеството й на Партньор по 

проекта, да осигури оборотни средства за точното и навременно изпълнение 

на планираните по проекта дейности, за които отговаря; 

3. Възлага на Кмета на община Копривщица последващите съгласно 

закона действия. 

Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание 

чл.60, ал.1 от АПК. 

 

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 

IV, чл.21. 

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

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

„против” – 0  

„въздържал се” – 0  

Б.Подгорски – извън залата 

Приема се  

Прие се Решение №244 

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

В Раздел ІV – Цени за ползване на услуги предоставяни от Дирекция на 

музеите и Жив музей, цените в Чл.21 да бъдат променени, както следва:  

Било: 

Чл.21.Цени на билетите за обход на музеите се заплаща, както следва: 

1.Билети за един музей: 

- за възрастни - 4,00 лв. 

- за учащи и пенсионери - 2,00 лв. 

Става: 

1.Билети за един музей: 

- за възрастни -5,00 лв. 

- за учащи и пенсионери - 2,00 лв. 

Било: 

2.Билети за всички музеи: 

- за възрастни - 10,00 лв. 

- за учащи и пенсионери - 3,00 лв. 

- Семеен билет /за семейства с деца до 18 – годишна възраст/ - 20.00лв. 

Става:  

2.Билети за всички музеи: 

- за възрастни - 15,00 лв. 

- за учащи и пенсионери - 6,00 лв. 

- Семеен билет /за семейства с деца до 18 – годишна възраст/ - 30.00лв. 

Било: 

3.За беседа се заплаща Цена, както следва: 

- за един музей - 5,00 лв. 

- за всички музеи -20,00 лв. 

Става: 

3.За беседа се заплаща Цена, както следва: 

- за един музей - 7,00 лв. 

- за всички музеи -30,00 лв. 

Било: 

4. Обиколка на музеите с екскурзовод, както следва: 

- на български език-50,00 лв. 

- на съответен език-60,00 лв. 

Става: 

Билет за посещение на сезонен обект Галерия „Палавееви къщи“: 

- 2,00 лв./ за възрастни;  

- 1,00 лв./ за ученици и студенти 

Било: 

5.Фото и видео заснемане за един музей-1,00 лв. 

Става: 

4. Сватбена фотосесия в музея (времетраене 30 мин.) 

- в дворното пространство – 20,00 лв.; 

- в общите пространства на музея – 30,00 лв. 

Било: 

6.Всеки последен понеделник от месеца – вход безплатен */на основание 

чл.187 ал.4 от Закона за културното наследство /. 
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Става: 

6.Всеки последен понеделник от месеца – вход безплатен */на основание 

чл.187 ал.4 от Закона за културното наследство /. Вход за лица с намалена 

трудоспособност и деца от социални домове: безплатен. 

Било: 

7.Атракционни дейности: 

подготовка и провеждане на копривщенска сватба с ползване на реквизити  

за групи от 20 човека /по предварителна заявка/ - 300,00 лв. 

Участие и демонстрация на стари копривщенски занаяти /тъкане, плетене, 

производство на плъсти, предене, рисуване върху керамика/ -

 3,00 лв./човек; 

Излъчване на мултимедиен филм за миналото на Копривщица -

 3,00 лв./човек; 

Заснемане на Възрожденско ретро ревю със собствен апарат - 3,00лв./човек; 

Наем реквизит в рамките на един ден - 15,00 лв. за един костюм; 

Наем помещение в музейните обекти - 10,00 лв./час. 

Става: 

7. Атракционни дейности: 

- Участие и демонстрация на стари копривщенски занаяти – 3,00 лв./човек; 

- Участие, демонстрация и изработване на плъстен сувенир за спомен – 10,00 

лв./човек; 

- Излъчване на филм за Тодор Каблешков и избухване на Априлското 

въстание в Копривщица – 2,00 лв./ човек; 

- Сватбена фотосесия в музея (времетраене 30 мин.) 

- В дворното пространство – 20,00 лв.; 

- В общите пространства на музея – 30,00 лв. 

Било: 

Чл.22. Заверяване на препис и препис извлечение на документи от основния 

и обменния фонд , както следва: 

за първа страница – 2,00 лв. 

за всяка следваща страница – 1,00 лв. 

Става: 

Чл.22 За създаване на документални, телевизионни, видеопродукции и др.: 

Интериорни снимки – 200,00 лв./на първи започнат час снимачно време; 

100.00 лв./на всеки следващ час; 

Екстериорни снимки – 100,00 лв./на първи започнат час снимачно време; 

50.00 лв./на всеки следващ час 

Било: 

чл.23.За заверяване на препис и препис извлечение на документ и движими 

паметници в основния, обменния и научно спомагателния фонд : 

за устна справка – 5,00 лв. 

за писмена справка – 6,00 лв. за всяка страница 

Става: 

Чл.23 За създаване на рекламни филмови продукции: 

Интериорни снимки – 250,00 лв./на първи започнат час снимачно време; 

100,00 лв./на всеки следващ час; 

Екстериорни снимки – 150,00 лв./на първи започнат час снимачно време; 

50,00 лв./на всеки следващ час. 

Било: 

Чл.24. За ползване на архивния фонд се заплаща следната Цена: 

за ползване на място в архива от собственици на паметници на културата – 

3,00 лв. за всяка страница; 

За ползване на място в архива от други физически и юридически лица – 9,00 

лв. за всяка страница; 

Става: 

Чл.24. За ползване на архивния фонд се заплаща следната цена: 

 



 5 

Ал.1 Издания на хартиен или електронен носител: 

-Научно-документални – 1,50 лв. на лист/снимка. За подготовка на дипломни 

работи на студенти и дисертационни трудове на докторанти, услугата е 

безплатна, след представяне на удостоверение от съответния научен 

ръководител и разрешение на директора на Дирекция на музеите за всеки 

конкретен случай, същите заплащат техническите разходи за възпроизвеждане 

на материали на хартиен носител в размер на 0,20 лв. на страница. 

-Популяризаторски – 3,00 лв. на лист/снимка 

-Реклами, календари, пощенски картички и др. – 5,00 лв. на лист/снимка 

Ал.2 Публикуване в интернет на снимки (max 72 dpi) на сайта на потребителя 

– 5,00 лв. на лист/снимка на месец за срок до 1 година 

Ал.3 Включените в т.3 цени са единствено за правото на използване на 

архивни документи и движими културни ценности при задължително цитиране 

на пълните им искови данни. 

Ал.4 За подготовка на дипломни работи на студенти и дисертационни трудове 

на докторанти, услугата по т.3.3.1 е безплатна, след представяне на 

удостоверение от съответния научен ръководител и разрешение на директора 

на Дирекция на музеите за всеки конкретен случай. 

Ал.5 Лицата по т.3.6. заплащат техническите разходи за възпроизвеждане на 

материали на хартиен носител в размер на 0,20 лв. на страница. 

Включените в чл.22, чл.23 и чл.24 цени са единствено за правото на 

използване на архивни документи и движими културни ценности при 

задължително цитиране на пълните им искови данни. 

 

Б.Подгорски се присъедини към заседанието. 

Точка трета от дневния ред – Разни 

Точка четвърта от дневния ред – Отговори на питания  

Точка пета от дневния ред – Питания 

 

1. Д.Ватахов – съветник, искам да попитам там за тези мери и пасища където 

говорихме в началото, че ще влезнат като отдели да знаем прогнозни количества, дали 

имат подготовка ОП ”Копривщица” и дали тази година ще искат да го направят така за 

да може да го включим и в бюджета ? Дървата от мерите и пасищата да се включат в 

плановата сеч! 

2. М.Иванов – съветник, шахтата два месеца вече е запушена текат фекалии 

стигнаха до мандрата вече, замръзва и е страшна миризма? ВиК не си мърда пръста. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, Камберов му звънях вчера и обеща, че 

ще провери колата как е и ще ми върне отговор. 

 

3. Н.Кривиралчев – съветник, какво правим с тези коне по пътя ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, на полицията и на 112. 

Н.Кривиралчев – съветник, трябва да вземем някакво решение. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, какво решение може да вземем, никакво. 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 16:25 часа. 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


