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ПРОТОКОЛ 

№44 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      26.05.2022 г. 

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

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

Днес 26.05.2022 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 на град Копривщица. 

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

 

1. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

Предложение за изменение на Наредба № 2 за  местните такси, тяхното определяне и 

администрирането им. 

2. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

предложение за изменение на Наредба за цени на услугите на територията на община 

Копривщица. 

3.  Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Копривщица. 

4. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно  

приемане на Културен календар на община Копривщица за 2022г. 

5. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

определяне на представител от община Копривщица, който да участва в комисията, 

която ще изработи областна здравна карта. 

6. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица относно 

определяне на представител от община Копривщица, който да участва в комисията, 

която ще изработи областна аптечна карта. 

7. За информация: Разглеждане на работна карта №2 и план за УП Копривщица. 

8. Разни 

9. Отговори на питания  

10. Питания 

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

дневен ред. 

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

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

 

 

 

 



 2 

По първа точка от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от 

кмета на община Копривщица относно Предложение за изменение на 

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

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

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи докладната на комисията, 

като предложи да бъде премахната датата и XII, понеже е в Наредба и е по общо. Зона I 

и зона II не са обозначени, кои са?  

Б.Подгорски – съветник, какво означава търговска зона за паркиране ? 

М.Тороманова – съветник, това ние го уточнихме, където са сергиите обикновено 

отзад си слагат буса и за този бус да платят. 

Б.Подгорски – съветник, разбрах. 

М.Тороманова – съветник, таксите за паркиране, къде е зона I и къде е зона II ? 

Л.Чотова – това е подадено от ОП и не мога да дам информация. 

С.Павлов – съветник, след проведен телефонен разговор с Директора на ОП 

„Копривщица”, уведоми съветниците, че зона I е в урбанизираната част на града а зона 

II е в неурбанизираната част на града. 

М.Тороманова – съветник, значи допълваме в Зона I – урбанизирана територия и зона 

II неурбанизирана територия. 

 

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

КЕУРРБФИИСГС с направените промени от М.Тороманова.  

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

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

„против” - 0  

„въздържал се” – 0 

Приема се  

Прие се Решение №264 

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

Приема предложеното изменение на Наредба № 2 за  местните такси, тяхното 

определяне и администрирането им:  

В раздел II „Такси за ползване на пазари, тържища,панаири, тротоари и 

терени с друго предназначение“  

Било: 

Чл.18 

 /4/. За ползване на общински терен в празнични дни , панаири и събори – 

8,00 лв./кв.м на ден  

- За ползване на общински терени в непразнични дни – 5.00 лв./кв.м. на ден. 

 - По време на Националния събор на народното творчество – 20 лв./ кв.м. на 

ден 

Става: 

Чл.18 

/4/. За ползване на общински терен в празнични дни , панаири и събори – 

8,00  лв./кв.м на ден  

- За ползване на общински терени в непразнични дни – 5.00 лв./кв.м. на ден. 

Към  чл. 18 се добавя нова алинея /9/ 

/9/ Такси по време на Национален събор на народното творчество- гр. 

Копривщица. 

9.1 Такси за видеокамери: 

9.1.1 Подвижни многокамерни телевизионни станции- по договорка от 

3000,00 до 10000,00 лева, без права за преизлъчване. 
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9.1.2 Права за преизлъчване- 0,30 лева на преизлъчена минута, в срок до 5 

години. 

9.1.3 Видеокамери, модели: професионални видеокамери-500,00 лева на ден. 

9.1.4 Любителски видеокамери /с изключение на участници в програмата на 

събора/- 20,00 лв. на ден, или 50,00 лева за трите дни. 

9.2 Такса за ползване на общински терен за търговска дейност, както следва: 

9.2.1 Първа зона: от площад „ Найден Геров“ до Тороманов мост и местността 

„Войводенец“- 20,00 лева/ кв.м на ден. 

9.2.2 от Тороманов мост до Палатков лагер и района на стадиона- 7,00 

лева/кв.м на ден. 

9.2.3 Бира-скара- 7,00 лева/кв.м на ден в града. 

9.2.4 Бира-скара- 5,00 лева/кв.м на ден за Палатков лагер и местността 

„Войводенец”. 

9.2.5 Забавни детски атракциони- 5,00 лева/ кв.м на ден.  

9.3 Такса за паркиране- не важи за транспорта на участниците. 

9.3.1 Зона I – урбанизирана територия 

9.3.1.1 За автомобили: 10,00 лева на денонощие 

9.3.1.2 За микробуси: 20,00 лева на денонощие 

9.3.1.3 за автобуси- 30,00 лева на денонощие 

9.3.2 Зона II – неурбанизирана територия 

9.3.2.1 За автомобили: 5,00 лева на денонощие 

9.3.2.2 За микробуси: 10,00 лева на денонощие 

9.3.2.3 за автобуси: 15,00 лева на денонощие 

9.3.3 Такса „пропуск за зареждане на търговски обекти“ от дистрибутори- 

5,00 лева на ден. 

9.3.4  Търговска зона за паркиране 

9.3.4.1 Паркиране в търговската част за търговците заплатили си тротоарно 

право: 30,00 лева на денонощие. 
 

 

По втора точка от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от кмета 

на община Копривщица относно предложение за изменение на Наредба за цени 

на услугите на територията на община Копривщица. 

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

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – председател на КЕУРРБФИИСГС, представи докладната на комисията. 

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

КЕУРРБФИИСГС. 

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

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

 „против” - 0  

„въздържал се” – 1 -  Р.Галинова. 

Приема се  

Прие се Решение №265 

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

Приема предложеното изменение на Наредба за цени на услугите на 

територията на община Копривщица. 

РАЗДЕЛ ІV ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ НА 

МУЗЕИТЕ И ЖИВ МУЗЕЙ 

 

Било:  

чл.25. 

Цена за ползване на услуги предлагани от Жив музей,находящ се в първото 

класно училище „Св.Св.Кирил и Методий"гр.Копривщица, както следва: 

1.Билети за музея: за възрастни - 3,00 лв.  
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за учащи и пенсионери - 2,00 лв.;  

2.Цена за ползване на зала за конференция - 90,00 лв. на ден  

3.Цена за ползване на зала за конференция с техника - 130,00 лв. на ден 

4.Демонстрация на занаят – 3,00 лв.  

5.За ползване на дворното пространство и лятна сцена на първото класно 

училище „Св.Св.Кирил и Методий" – 500,00 лв. 

 

Става: 

чл.25. 

Цена за ползване на услуги предлагани от Жив музей,находящ се в първото 

класно училище „Св.Св.Кирил и Методий"гр.Копривщица, както следва: 

1.Билети за музея: за възрастни - 5,00 лв.  

за учащи и пенсионери - 3,00 лв.;  

2.Цена за ползване на зала за конференция - 90,00 лв. на ден  

3.Цена за ползване на зала за конференция с техника - 130,00 лв. на ден 

4.Демонстрация на занаят – 3,00 лв.  

5.За ползване на дворното пространство и лятна сцена на първото класно 

училище „Св.Св.Кирил и Методий" – 500,00 лв. 

 

 

По трета точка от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от кмета 

на община Копривщица относно изменение на Наредба за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Копривщица. 

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 становището на 

КТСУРОСИВКЕ. 

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

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

„против” - 0  

„въздържал се” – 1 -   Д.Ватахов. 

Приема се  

Прие се Решение №266 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  

Общински съвет – Копривщица изменя чл.118, ал.2 от глава VIII, в раздел 

III на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Копривщица, както следва: 

Било:  

чл.118, ал.2 

Когато лицето, спечелило търга или конкурса е внесло дължимите суми, но 

не се яви в срок по ал.1, да сключи договор с кмета на общината се счита, че 

участника се е отказал от сключването на договора, депозитът за участие на 

същия се задържа и внесените от него суми по сделката се възстановяват. 

Става: 

чл.118, ал.2 

Когато лицето, спечелило търга или конкурса е внесло дължимите суми, но 

не се яви в срок по ал.1, да сключи договор с кмета на общината, сключването 

на договора се предлага на класиралия се на второ място участник по 

предложената от него цена и такса, до изчерпването на всички участници, 

класирани на първите три места. Ако не се стигне до сключване на договор, 

кмета на общината насрочва нов търг или конкурс. 
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По четвърта точка от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от 

кмета на община Копривщица относно  приемане на Културен календар на 

община Копривщица 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. 

М.Тороманова – съветник, а защо не са разпределени сумите ? 

С.Павлов – съветник, не знам, може би защото са минали 6 месеца и заради това. 

Б.Подгорски – съветник, какво значение има дали са 6, 3 или 9 месеца, сумата се 

разпределя. 

Я.Стоичков – съветник, най-малкото не знаем какво е изхарчено до сега и не знаем 

какво остава. 

Б.Подгорски – съветник, дайте да вземем някакво действие да направим този 

Културен календар да се гледа януари месец. Преди бюджета да се гледа за да се 

определят някакви средства на бюджета да се финансира и след бюджета да влезе в 

сила.  

М.Иванов – съветник, ами да отпадне тази точка, ти гласуваш нещо което не знаеш 

какво правиш. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, какво предлагате за тази точка? 

М.Иванов – съветник, следващия път да се гледа и това е. 

Б.Чилов – съветник, предлагам да отпадне и за следваща сесия да бъдат 

предоставени с разбивка по мероприятия.   

С.Павлов – съветник, аз предлагам да ги приемем събитията и да искаме за 

следващия път разбити сумите. 

М.Тороманова – съветник, то идеята на този Културен календар като цяло е да се 

качи на сайта, някой турист като идва да влезне да погледне какво мероприятие, кога 

има и да си планува кога ще дойде. 

 

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

КОКСПЗТСВ. 

 „За”- 1 –С.Павлов.  

„против” - 0  

„въздържал се” – 10 -  Л. Цеков, Р.Галинова, М.Тороманова, Д.Ватахов, 

Б.Чилов, Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, Я.Стоичков, С.Шипочинов, М. Иванов. 

Не се приема 

 

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

направеното предложение от съветника Б.Чилов. 

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

Б.Подгорски, Я.Стоичков, С.Шипочинов, М. Иванов. 

„против” - 0  

„въздържал се” – 2 - Н.Кривиралчев, С.Павлов. 

Приема се  

  

По пета точка от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от кмета на 

община Копривщица относно определяне на представител от община 

Копривщица, който да участва в комисията, която ще изработи областна 

здравна карта. 

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

на КОКСПЗТСВ. 
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С.Павлов – председател на КОКСПЗТСВ, представи становището на комисията. 

Б.Подгорски – съветник, някой знае ли каква е тази областна здравна карта? 

С.Павлов – съветник, дошло е писмо от Министъра на здравеопазването, че трябва да 

има такъв човек, който да представлява общината. 

 

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

КОКСПЗТСВ. 

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

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

„против” - 0  

„въздържал се” – 0   

Приема се  

Прие се Решение №267 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.29, ал.4 от Закона за лечебните 

заведения. 

Определя Андриана Найденова Кривиралчева – Медицинска сестра за лице 

представляващо община Копривщица в комисията за изработване на областна 

здравна карта. 

 

По шеста точка от дневния ред – Разглеждане на докладна записка от кмета 

на община Копривщица относно определяне на представител от община 

Копривщица, който да участва в комисията, която ще изработи областна 

аптечна карта. 

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

на КОКСПЗТСВ. 

С.Павлов – председател на КОКСПЗТСВ, представи докладната на кмета на община 

Копривщица. 

 

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

кмета на община Копривщица. 

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

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

„против” - 0  

„въздържал се” – 0   

Приема се  

Прие се Решение №268 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.29, ал.4 от Закона за лечебните 

заведения. 

Определя Андриана Найденова Кривиралчева – Медицинска сестра за лице 

представляващо община Копривщица в комисията за изработване на областна 

аптечна карта. 

 

По седма точка от дневния ред – За информация: Разглеждане на работна 

карта №2 и план за УП Копривщица. 

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

председател на КТОРСПРКИ. 

Н.Кривиралчев – председател на КТОРСПРКИ, представи работна карта №2 и план за 

УП Копривщица. 

 

По осма точка от дневния ред – разни 
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По девета точка от дневния ред – отговори на питания 

Няма 

 

По десета точка от дневния ред – питания 

 

М.Иванов – съветник: 

1. По поречието на реката има около 15-16 изсъхнали дървета, ако може да се махнат 

и да се посадят нови ? 

2. Пътищата и дупките кога ще се ремонтират ? 

 

С.Шипочинов – съветник: 

1. Около града е пълно с боклук, не е лошо да се обърне внимание! 

 

М.Тороманова – съветник: 

1. По пътя за бяла река там където миналата година се разреши на този господин там 

та разкопа и уж щеше да си го възстанови, но до момента не го е възстановил ? 

2. Къде общината е подала да кандидатства с проекти ? За кои улици имаме готови 

планове с влязло в сила разрешение? Това което ми направи впечатление, че Милена 

Паралеева каза, че сега разработват нови улици в Капиталовите разходи аз изрично 

обърнах внимание, че нямаме проектиране и за догодина няма улици.Какво проектиране 

правят в момента при положение, че ние го нямаме в капиталовите? На кои улици 

правят проектиране в момента и на какво основание? 

3. До къде е стигнала актуализацията на големия проект, тъй като Милена Паралеева 

каза, че е някаква огромна сума, но все пак да ни я кажат ? 

4. Да се пусне до АПИ писмо за почистване на храстите по пътя Копривщица – 

Стрелча. 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 16:15 часа. 

 

 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


