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ПРОТОКОЛ 

№41 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                               Община Копривщица 

ДАТА:                                      24.02.2022 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:       15:00 h –15:40 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:          Павлина Азманова-Доганова 

 

 

Днес 24.02.2022 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 и 

„ДДФСД”. 

 

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 възлагане на услуга „Патронажна грижа” като услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/. 

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

Копривщица относно годишен отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2021г. 

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

Копривщица относно разделяне на ПИ 38558.11.161 – публична общинска собственост. 

4. Разни 

5. Отговори на питания  

6. Питания 

 

Д.Ватахов – съветник, предлагам преди да започнем по дневния ред да изслушаме 

гражданина Сабо Стайков. 

 

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

дневен ред с направеното предложение от съветника Д.Ватахов. 

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

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

С.Шипочинов – болничен 

Я.Стоичков – отсъства. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на гражданина Сабо 

Стайков. 

Сабо Стайков – Искам да повдигна темата за спортната зала в сградата на общината, 

която е оборудвана с тепих и ако може да влезе в полза за тренировки и обучения на 

малки деца. Лицензирано лице ако трябва също и аз мога да помагам защото имам 

такава специалност за помощник. Нещо ако трябва да се за действа смисъл с цел просто 

да може да се ползва тази зала по предназначение а не просто да стой и да събира прах. 
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Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, едно заявление си пусни до кмета на 

община Копривщица. 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, залата беше направена, благодарение 

на тепиха цялата зала под него е изгнила. Сега е направен ремонт очакваме да отмине и 

пандемията ще правим и младежки център. Ще се стегне залата. 

М.Тороманова – съветник, има да се до стяга дефакто и след това ще може да го 

ползват? 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, въпроса е че дали ще е за борба няма 

как, ако се направи там фитнес зала - младежки център където предвиждаме в Биохим, 

за борба няма как евентуално тук ще е за не знам ще го измислим. 

М.Тороманова – съветник, дефакто тук не може за борба, няма да стане ? 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, може ама няма кой да се бори ще 

извикаме специалисти ще извикаме Веско Вълчев, няма желаещи сега, че Сабо иска 

нещо да си прави той сам, няма ние за всеки човек не можем да правим по зала. 

Сабо Стайков – то не сам, ако трябва и малки деца от училището да идват просто ако 

изявят желание. 

М.Тороманова – съветник, може да се питат деца и ако има желаещи тогава да се 

види, ако тази зала е за нещо друго да помислим за някое друго помещение. 

С.Павлов – съветник, ти искаш да направиш клуб към борба или искаш да тренираш 

деца от училището и от общината ? 

Сабо Стайков – искам просто да има място където да се развиват млади деца да 

тренират не с точна конкретна цел борба, но като цяло да има тепих, борба, джудо може 

да се комбинират няколко стила на този тепих. Само и само да има цел да се развие 

някакъв спорт тук в града. Защото като гледам всичко е на нулево ниво. 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, спорт се развива ти ако не знаеш в 

училището всеки ден се тренира волейбол, ходят сега айкидо има желаещи и имат 

фитнес зала и има 10 деца, които спортуват а сега ще направим за туристите и за 

другите да има хубава зала.Това, че ти не знаеш не значи, че спорта не се развива, има 

специалисти по борба има специалисти и по волейбол. Добре разбрахме, действаме по 

въпроса фитнес зала ще има градска. 

Сабо Стайков – благодаря и лек ден. 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно възлагане на услуга 

„Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи становището на 

комисията. 

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

комисията. 

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

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

С.Шипочинов – болничен 

Я.Стоичков – отсъства. 
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Прие се Решение №250 

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

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

за УОИИ от 20.12.2011 и Административен договор  за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.004-0014-С01 от 24.01.2022 

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

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“ на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

1. Определя Домашен социален патронаж-Копривщица като доставчик 

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

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

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 

„Патронажна грижа + Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г. 

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

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

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

социален патронаж-Копривщица. Заповедта следва да съдържа необходимите 

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

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

Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за 

обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с 

извършването на услуги от общ икономически интерес и съобразно Указанията 

за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания по ОП „РЧР” с приложимия режим за държавна 

помощ и за съдържание на актовете за възлагане на УОИИ. 

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

Договор №BG05M9OP001-6.004-0014-С01, по проект „Патронажна грижа + в 

община Копривщица“. 

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

5. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение, на основание 

чл.60, ал. 1 от АПК, считано от 01.02.2022 г., с оглед защита на обществено 

значим интерес, свързан с изпълнението на дейностите по проекта, респективно 

предоставянето на здравно-социалната услуга „Патронажна грижа” на 

територията на община Копривщица. 

 

 

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

докладна записка от кмета на община Копривщица относно годишен отчет за 

състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление 

през 2021г. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Б.Подгорски – член на 

КТСУРОСИВКЕ. 

Б.Подгорски – член на КТСУРОСИВКЕ, представи становището на комисията. 

 

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

комисията. 

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

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

С.Шипочинов – болничен 

Я.Стоичков – отсъства. 
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Прие се Решение №251 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66 от ЗОС 

Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 

нейното управление за 2021г. 

 

 

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

записка от кмета на община Копривщица относно разделяне на ПИ 

38558.11.161 – публична общинска собственост. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на Б.Подгорски – член на 

КТСУРОСИВКЕ. 

Б.Подгорски – член на КТСУРОСИВКЕ, представи становището на комисията. 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, основен документ кадастъра, който 

съществува, акт за собственост няма до колкото проучихме пише частна общинска 

собственост. Въпроса е че там което има желание да си вземе Иван не е дере а си е 

просто ливада, дере няма. Сега ще се направи ПУП и ще се отдели това место което не е 

дере а си е свободна територия. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, то е така ако го разделим и ни го 

признаят, че е наша собственост, защото деретата са държавна собственост не са 

общинска собственост.  

М.Тороманова – съветник, ние ако вземем решение по тази точка Областта ще искат 

да приложим акт за собственост за разделянето на имотите. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, точно да. 

Б.Чилов – съветник, предлагам по тази точка да не се взима решение. 

 

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

направеното предложение от съветника Борис Чилов. 

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

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

С.Шипочинов – болничен 

Я.Стоичков – отсъства. 

 

Точка четвърта от дневния ред – разни 

Няма 

 

Точка пета от дневния ред – отговори на питания 

Има постъпил един писмен отговор. 

М.Тороманова – съветник, към този отговор да бъде предоставен техническия 

проект и ПУП за отделения имот? 

 

Точка шеста от дневния ред – питания  

М.Тороманова – съветник, за Тодоров ден ще се прави ли нещо ? 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, да ще се прави качено е на сайта на 

общината. 
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М.Тороманова – съветник, вчера ми попадна едно разписание за автобуси Антон – 

София, ние има ли шанс да се включим в това разписание, говорили сте с „Анкор”, или 

ще пускаме обществена поръчка за превоз въобще? 

В.Йовкова – ДДФСД, ама то си е действащо от години явно е  актуализиран договора, 

но „Анкор” кара от Антон до София от години. 

М.Тороманова – съветник, и то доста населени места са включени, не може ли да ни 

включат и нас ? 

Б.Чилов – съветник, а за събора има ли някаква яснота ще се прави ли ? 

Б.Дюлгярова – кмета на община Копривщица, не няма яснота Министерството няма 

готовност да прави събор. Даже ги попитах Министерството вчера, защо е обявено на 

културния календар, те казват ние слагаме 5 000 мероприятия, а кое ще се случи не 

знаем. 

Д.Ватахов – съветник, става въпрос за местността „Ченайка”, след ракиджийницата. 

Вие знаете от миналата година, че имаме проблеми с Димитър Белаков. Искам да 

попитам този общински имот той как е застроил свинарника и отделно боклуците как ги 

хвърля там покрай реката? Не може хората да минат да си налеят вода. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 15:40 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         /П.Азманова-Доганова/                             /Л.Цеков/ 


