ПРОТОКОЛ
№16
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:Община Копривщица
ДАТА:29.12.2016 г.

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:13:00 Ь -18:30 Ь.
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:М.Тороманова
Днес 29.12.2016 г. от 13:00 часа /четвъртък/ в заседателната зала на
ОбС се проведе заседание на Общински съвет гр. Копривщица.
На заседанието присъстваха: Р. Христов, Р. Скендерова, Я. Стоичков,
Б. Чилов, П. Вълов, Л. Цеков, Я. Банчев, Ис. Шипева, Г. Доросиев, Д. Ватахов, К.Палавеев
Закъснели: К. Палавеев и Р. Скендерова
Присъстват: служители на ОА и граждани.
Председателя на ОбС - Р. Христов провери за наличието на кворум и
обяви началото му, като представи проекта за дневен ред, като предложи в
т.Разни да се разгледат поради спешността на въпросите и следните мате
риали:
-Промяна на Наредба за реда за разрешаване на преместваеми съоръ
жения върху общински терени , във връзка със заведено дело от ОП.

-Изработка на ПУП
-Внесеното в същия момент писмено предложение от съветник - Я.
Банчев
Поради не постъпили други предложения Р. Христов постави на
гласуване проекта за дневен ред.
„за" - 9 - Р. Христов, Я. Стоичков, Б. Чилов, П. Вълов, Л. Цеков, Я.
Банчев, Ис. Шипева, Г. Доросиев, Д. Ватахов
„против" - 0

„въздържал се" - 0
Прие се следния дневен ред:
1.Докладна записка, относно кандидатстване на община Копривщи
ца с проект за ремонт на Кучканековата фурна.
2.Докладна записка, относно обсъждане и приемане на промяна по

Наредба №2.
3.Докладна записка, относно обсъждане и приемане на промяна по

Наредба №3.

4.Докладни записки, относно заемообразно финансиране по време
нен недостиг на средства при изпълнение на проект „Независим
живот" и „Топъл обяд".
5.Докладна записка, относно програма за развитие на читалищното
дело.

6.Обсъждане на предложение от КОКСПЗВ в съответствие с Реше
ние № 140/24.11.2016год.
7.Разглеждане на писмо с вх.№ 198/30.11.201 бгод. от община Хисар.

8.Докладна записка, относно продажба на ДМА -Мерцедес 200
9.Питания
10.Отговор на питания

11.Разни
-Промяна на Наредба за реда за разрешаване на преместваеми съоръ
жения върху общински терени , във връзка със заведено дело от ОП.

-Изработка на ПУП
-Внесеното в същия момент писмено предложение от съветник - Я.
Банчев
По т.1 от дневния ред - Докладна записка, относно кандидатст

ване на община Копривщица с проект за ремонт на Кучканековата фур
на.

Р. Христов - председател на ОбС запозна съветниците с материалите.
Ис. Шипева - съветник, поиска справка за каква сума се кандидатства
и след приключване на проекта как ще се управлява обектът, като обяс
ни, че има информация, че целият проект се прави за да се подготви по
мещение, което в последствие да се предостави на някой под наем.
К. Палавеев се присъедини към заседанието на ОбС.
М. Паралеева - главен специалист „Евроинтеграция" даде разясне
ния по същността на проекта, обясни, че стойността възлиза на
130000,00$, както и защо са се насочили само към този занаят, а не и към
други, а именно, че това произлиза от същността на сградата, която е
паметник от местно значение като фурна. Обясни, че има и предвидена
заетост за 4 човека за шест месеца и издаване на наръчник за занаята.
Р. Скендерова се присъедини към заседанието.
Б. Чилов изрази предложение, че при положение, че в града има
хлебна къща не е необходима втора и да се смени предметът на дейност
ще е по-удачно.
Ис. Шипева, обясни, че няма да подкрепи проекта за решение, поради

това, че за нея информацията не е пълна.
След продължилите разисквания поради не постъпили други предло
жения, Р. Христов - председател на ОбС, подложи проекта за решение
от комисията на гласуване.
„за" - 10 - Р. Христов, Я. Стоичков, Б. Чилов, П. Вълов, Л. Цеков, Я.
Банчев, К. Палавеев, Г. Доросиев, Д. Ватахов, Р. Скендерова
„против" - 0
„въздържал се" - 1 -, Ис. Шипева

Прие се решение № 144
На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка е чл.21, ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, Общински

съвет - Копривщица, РЕШИ:
1.Дава съгласие за кандидатстване на община Копривщица е
проектно предложение „Възстановяване на Кучканекова фурна
и възраждане на традиционен копривщенски занаят" пред
Посланическия фонд за опазване на културното наследство.
2.Възлага на Кмета на община Копривщица да извърши необхо
димите действия по подготовката и подаването на горепосоче
ното проектно предложение.

По т.2 от дневния ред - Докладна записка, относно обсъждане и

приемане на промяна по Наредба №2.
Г.Доросиев - съветник, предложи да се гледа наредбата Глава по
Глава.
Л.Цеков - съветник, предложи поради това, че на комисията са при
съствали всички съветници и е гледана подробно да не се гледа сега глава
по глава, а да се премине към гласуване.
Р. Христов - председател на ОбС, предложи в преходните и заклю
чителни разпоредби да се добави, че се отменят и всички решения в тази
връзка.
Р. Скендерова - съветник, предложи този текст да се добави и в про
екта за решение.
Г. Доросиев - съветник, предложи в чл.18 да се добави „и магазини",
за периода 01.05 - 30.09 и цена 1,50лв/кв.м
3. Карагьозова обърна внимание, че в момента се събира таксата от
15.04 - 15.10 и в момента предложението е не само да се намали таксата,
но и срокът за който се плаща.

След продължилите разисквания Р. Христов подложи предложенията
на гласуване.
Предложението на комисията.
„за" - 3 - Ис. Шипева, Д. Ватахов, Л.Цеков
„против" - 0
„въздържал се" - 8 - Р. Христов, Я. Стоичков, Б. Чилов, П. Вълов, Я.
Банчев, К. Палавеев, Г. Доросиев, Р. Скендерова
Предложението не се приема.
Предложението на Г. Доросиев
„за" - 7 - Р. Христов, Я. Стоичков, , П. Вълов, Я. Банчев, К. Палаве
ев, Г. Доросиев, Р. Скендерова
„против" - 1 - Ис. Шипева
„въздържал се" - 3 - Б. Чилов Д. Ватахов, Л.Цеков
Я. Банчев предложи следните промени за чл.85
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Р. Христов председател обясни, че според него не трябва да се хвър
лят така едни цифри и лесно да се променят тези предложени от ОА след
направен анализ от тяхна страна.
След продължилите разисквания поради не постъпили други предло
жения председателя подложи двете предложения на гласуване.
Г. Доросиев отсъства от залата.
Предложението на ОА.
„за" - 5 -

„против" - 3 - Ис. Шипева, Д. Ватахов, Я. Банчев
„въздържал се" - 2 - Л. Цеков, Б. Чилов

По предложението на Я. Банчев
„за" - 5 - Ис. Шипева, Д. Ватахов, Я. Банчев, Л. Цеков, Б. Чилов
„против" - 3 - Р. Христов, Я. Стоичков, К. Палавеев
„въздържал се" - 2 - Р. Скендерова, П. Вълов

Р. Скендерова - съветник, предложи да се направи повторно гласува
не.

Р. Христов - председател, предложи да отпадне чл.85 от предложения
проект на Наредба.
След продължилите разисквания поради не постъпили други предло
жения председателя подложи двете предложения на гласуване.
За повторно гласуване на предложенията.

„за" - 3 Р. Скендерова, Г. Доросиев, П. Вълов - предложението не се
приема
За отпадане на чл.85
„за" - 11- Р. Скендерова, П. Вълов, Г. Доросиев, Р. Христов, Я. Сто
ичков, К. Палавеев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Я. Банчев, Л. Цеков, Б. Чилов
„против" - 0
„въздържал се" - 0
Предложението се приема
Р. Христов предложи тези цени, когато се разглеждат да се поиска от
ОП да се уеднакви номенклатурата и тогава да се направи предложение
то.

Б. Чилов - съветник, предложи да се събере информация от ДГС Пирдоп за цените и от Клисура.
Р. Скенедерова - съветник, изказа мнение, че трябва съветниците да
са принципни и да уважават направения анализ от ОП - Копривщица.
Отбеляза, че съветниците трябва да знаят, че когато получават трябва и
да дават.
Г. Герданов - Кмет, каза, че в докладната е направен анализ и на база
на него са предложените цени.
Л. Цеков - съветник, каза, че практиката е показала, че фирмите дик
туват цените.
Р. Христов предложи, като т.2 в решението да се допише: с изключе
ние на таксите предложени в чл.85, които ще бъдат приети с отделно
решение на ОбС, и да се добави нова т.З Променя реда на членовете в
проекта на Наредба 2, във връзка е отпадане на чл.85
След продължилите разисквания поради не постъпили други предло
жения председателя подложи предложението за приемане на Наредба 2 е
направените промени от предхождащите гласувания на гласуване.
„за" - 11- Р. Скендерова, П. Вълов, Г. Доросиев, Р. Христов, Я. Сто
ичков, К. Палавеев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Я. Банчев, Л. Цеков, Б. Чи
лов
„против" - 0
„въздържал се" - 0

Прие се Решение № 145
На основание чл. 21 ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл.
76, ал.З във връзка с чл.77 от АПК и чл.9 от Закона за местните данъци
такси Общински съвет-Копривщица реши:

1. Отменя Наредба 2 за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРА

НЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТО
РИЯТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА, приета с Решение
№202/04.03.2003год. на ОбС Копривщица и всички решения взети в
тази връзка.

2. Приема Наредба №2 за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИ

РАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕ
РИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА с изключение на так
сите цитирани в чл.85, които ще бъдат приети е отделно решение на
ОбС. Променя реда на членовете в проекта на Наредба 2, във връзка
с отпадане на чл.85.
По т.З от дневния ред - Докладна записка, относно обсъждане и

приемане на промяна по Наредба №3.
Р. Скендерова представи становището на комисията.
К. Палавеев - съветник, представи становището си да се намалят да
нъците на всички коли, не само на колите с голяма мощност.
Я. Стоичков - съветник, обърна внимание, че тук данъците са повисоки, а инфраструктурата по-лоша от съседните общини, като Пирдоп
идр.
Г. Герданов - кмет, обясни, че няма против и без пари да са данъците,
но градът трябва съществува и подържа, също така обясни, че съседните
общини получават допълнителна субсидия от концесиите на големите
предприятия, както и поиска съветниците да помислят при това положе
ние за друг алтернативен приход в бюджета.
К. Палавеев предложи следните промени, като също се мотивира, че в
нашата община и доходите на хората са по-ниски:

До37к\У-0.45лв/№
37-55№-0.50лв/№
55-74№-0.70лв/№
74-110к\У-1,20лв/№

Над 110 №-1,30 лв/№
Г. Доросиев предложи да се гласуват цените от комисията.
След продължилите разисквания поради не постъпили други предло-

жения председателя подложи двете предложения на гласуване.
Предложението на комисията.
„за" - 2 - Л. Цеков, Г. Доросиев
„против" - 3 - Б. Чилов, Я. Стоичков, Я. Банчев
„въздържал се" - 6 - Р. Христов, К. Плавеев, Р. Скендерова, П. Вълов,
Ис. Шипева, Д. Ватахов.
Предложението на К. Палавеев
за" - 9 - Р. Христов, К. Плавеев, Р. Скендерова, П. Вълов, Ис. Шипе
ва, Д. Ватахов, Б. Чилов, Я. Стоичков, Я. Банчев
„против" - 0-

„въздържал се" - 2 - Л. Цеков, Г. Доросиев

Прие се предложението
След продължилите разисквания поради не постъпили други предло
жения председателя подложи предложението за приемане на Наредба 3 с
направените промени от предишните гласувания на гласуване.
„за" - 11- Р. Скендерова, П. Вълов, Г. Доросиев, Р. Христов, Я. Сто
ичков, К. Палавеев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Я. Банчев, Л. Цеков, Б. Чи
лов
„против" - 0
„въздържал се" - 0

Прие се Решение № 146
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл.
76, ал.З във връзка с чл.77 от АПК и чл.1 ал.2 от Закона за местните
данъци такси Общински съвет-Копривщица реши:

3.Отменя Наредба 3 за ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТ

НИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИ
ЦА, приета с Решение №202/04.03.2003год. на ОбС Копривщица.

4.Приема Наредба №3 за ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТ

НИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
По т.4 от дневния ред - Докладни записки, относно заемообразно
финансиране по временен недостиг на средства при изпълнение на
проект „Независим живот" и „Топъл обяд".
Р. Скендерова представи проектите за решение, като предложи в про
екта за решение да се допише и името на проекта по схема „Независим
живот"
Поради не постъпили други предложения Р. Христов подложи на гла-

суване проектите за решение.
По докладната за схема „Независим живот"
„за" - 11- Р. Скендерова, П. Вълов, Г. Доросиев, Р. Христов, Я. Сто
ичков, К. Палавеев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Я. Банчев, Л. Цеков, Б. Чилов
„против" - 0
„въздържал се" - 0

Прие се Решение № 147
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправле
ние и местната администрация, във връзка с чл.104, ал.1, т.5 и ал.2 и

ал.4 от Закона за публичните финанси, и писмо ДДС 07 от 04.04.2008 г.
на Дирекция „Държавно съкровище" на МФ ОбС Копривщица Р Е Ш
И:
I.Предоставя временен безлихвен заем в размер 10 000,00 лв.

(десет хиляди лева) от бюджета /резерва/ на Община Копривщица, с
цел разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова по

мощ № ВС05М9РО001-2.002-0067-С01 - „Предоставяне на социални
услуги по процедура „Независим живот" в община Копривщица"

между община Копривщица и Управляващия орган на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси".
II.Средствата да бъдат разходвани за възнаграждения и осигу
рителни вноски за сметка на работодателя на личните асистенти и
членовете на екипа за управление на проекта.
III.Срокът за възстановяване на заема по т.1 е след верифициране на междинни и окончателно искане за плащане по изпълнение на
дейностите по проекта.

IV.Възлага на кмета на Община Копривщица да предприеме не
обходимите действия за изпълнение на настоящото решение.

По докладната за схема „Топъл обяд"
„за" - 11- Р. Скендерова, П. Вълов, Г. Доросиев, Р. Христов, Я. Сто
ичков, К. Палавеев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Я. Банчев, Л. Цеков, Б. Чилов
„против" - 0
„въздържал се" - 0

Прие се Решение № 148
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправле
ние и местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 и ал.2 и ал.4 от Закона

за публичните финанси, и писмо ДДС 07 от 04.04.2008 г. на на МФ, Ди-

рекция „Държавно съкровище" и във връзка с изпълнение на Договор

№ВС05ЕМОР001-3.002-0178-С01 за предоставяне на финансова помощ
по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица - с
грижа и отговорност за хората в неравностойно положение", Процеду
ра за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

ВС05^МОР001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016" по Опера
тивна програма за храни и/или основно материално подпомагане от
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в Бъл

гария, Общински съвет-Копривщица РЕШИ:
1.Предоставя временен безлихвен заем в размер до 8 000,00 лв.
(осем хиляди лева) от бюджета на община Копривщица, с цел разп

лащане на разходи по Договор №ВС05РМОР001-3.002-0178-С01 за
предоставяне на финансова помощ по проект „Осигуряване на топъл
обяд в община Копривщица - с грижа и отговорност за хората в не
равностойно положение", Процедура за директно предоставяне на без

възмездна финансова помощ: ВС05ЕМОР001-3.002 „Осигуряване на
топъл обяд - 2016" по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица в България;
2.Срокът за възстановяване на заема по т.1 е след верифициране
на междинните искания за плащане на дейностите по проекта.
3.Възлага на Кмета на община Копривщица да предприеме необ
ходимите действия за изпълнение на настоящето решение.

По т. 5 - Докладна записка, относно програма за развитие на чи
талищното дело.
Р. Скендерова представи проекта за решение.
Р. Христов - председател, предложи план- сметката и културния ка
лендар да се гледат, заедно с Бюджета, за момента да се гледа само
програмата.
Р. Скендерова прочете чл.26а ал.2 от ЗНЧ, съгласно който кметът на
общината внася направените предложения в общинския съвет, който при
ема годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната
община.
Р. Христов, предложи поради това, че предложения материал не е
внесен с докладна записка от Кмета да не се гледа на това заседание.
Поради, което се премина към следваща точка от дневния ред.
По т.6 от дневния ред - Обсъждане на предложение от КОКСПЗВ в

10

съответствие с Решение № 140/24.11.2016год.
Р. Скендерова представи становището на комисията и коригира име
ната като са съответно Аглика Гайтанекова и Стефан Чурчулиев.
Р. Христов предложи да се създаде времена работна група, която да
генерира целите и основните задачи.
Ис. Шипева отбеляза, че е съгласна и да се включат Ст. Сталев, Ц.
Цанков, архитектът на общината, Кмет и директор ТСУ, арх. Г. Стояно
ва, П. Арменкова и Ф. Доросиева.

Съветниците решиха сформираната работна група да не се гласува с ре
шение като временна комисия към ОбС, а на по-късен етап да се напра
ви.

По т.7

от

дневния

ред

-

Разглеждане

на

писмо

с

вх.№198/30.11.2016год. от община Хисар.
Съветниците обсъдиха внесените документи.
По т.8 от дневния ред - Докладна записка, относно продажба на

ДМА -Мерцедес 200
Р. Скендерова - съветник, попита голяма тежест ли ще е ако оста
не да се ползва от общината.
Поради ни постъпили други предложения Р. Христов, подложи
предложението на гласуване.
„за" - 11- Р. Скендерова, П. Вълов, Г. Доросиев, Р. Христов, Я. Сто
ичков, К. Палавеев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Я. Банчев, Л. Цеков, Б. Чилов
„против" - 0

„въздържал се" - 0

Прие се Решение № 149
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за
общинска собственост, чл.41, ал.З т.1 и т.4 чл.43, ал.1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското иму
щество и след станалите разисквания, ОбС РЕШИ:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг на моторно пре
возно средство - лек автомобил марка „Мерцедес 200", с регистрацио

нен № СО 0660АМ. Продажбата да се извърши при начална тръжна
цена ЮЗб.ОО(хиляда) лева без ДДС, определена от лицензиран оцени
тел „ Прасков Консулт ЕООД".
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II.В случай, че автомобилът не бъде продаден, Кмета на об
щина Копривщица да издаде заповед за неговото бракуване, ликвида
цията и отписване от Актива на баланса на община Копривщица.
III.Упълномощава кмета на общината да извърши всички не
обходими правни и фактически действия
По т. Разни
-Промяна на Наредба за реда за разрешаване на преместваеми
съоръжения върху общински терени , във връзка със заведено
дело от ОП.
Р. Христов запозна съветниците с материалите по делото и протеста
на прокуратурата и представи проекта за решение, като и обоснова спеш
ността на проблема със заведеното дело, което е насрочено за януари.
Поради ни постъпили други предложения Р. Христов, подложи пред
ложението на гласуване.
„за" - 11- Р. Скендерова, П. Вълов, Г. Доросиев, Р. Христов, Я. Сто
ичков, К. Палавеев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Я. Банчев, Л. Цеков, Б. Чилов
„против" - 0

„въздържал се" - 0

Прие се Решение № 150
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, ОбС Копривщица реши:
Отменя чл.24 и чл.25 от Наредба за реда за разрешаване на премес
тваеми съоръжения на общински терени.

-Изработка на ПУП
Р. Христов представи докладната на комисията, като припомни на съ
ветниците, че това е материал, който те вече са гледали на заседание на
ОбС и беше върнат от областна администрация за съответното становище
от РИОССВ, сега при представянето на това становище, предлага отново
да се гледа.
Поради ни постъпили други предложения Р. Христов, подложи пред
ложението на гласуване.
„за" - 10- Р. Скендерова, П. Вълов, Г. Доросиев, Р. Христов, Я. Сто
ичков, К. Палавеев, Ис. Шипева, Д. Ватахов, Я. Банчев, Л. Цеков,
„против" - 0

„въздържал се" - 1 - Б. Чилов

12

Б. Чилов гласува въздържал се, като декларира конфликт на интереси.

Прие се Решение № 151
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление

и местната администрация (ЗМСМА) и 124а, ал.1 ог Закона за уст
ройство на територията /ЗУТ/ съгласно чл.21, ал.1, т.19 и т.11 от

ЗМСМА, Общински съвет - Копривщица, РЕШИ:
Общински съвет - Копривщица дава съгласие за изготвяне на

ПУП-ПРЗ с РУП със силуетно оформяне за урегулиране и преотреждане статута на земята за устройствена зона за обществено обслужване
„Етно център с дегустационна, винарна и дестилериа" на поземлен

имот 38558.2.350 по КК на гр. Копривщица.
- Внесеното в същия момент писмено предложение от съветник - Я.
Банчев
Я. Банчев разясни за дейността на комисията и поиска да се представи
на съветниците протокола от времената комисия. Попита редно ли е ди
ректора да е директор на това предприятие при положение, че няма работ
ник - секач и изрази мнение, че директора е посредник между фирмите.
Г. Герданов - Кмет на община Копривщица каза, че не звучи сериозно
по този начин - някой каза и затова той не може да вземе отношение.
Р. Христов представи протокола, като обърна внимание, че задачата
на комисията е била да установи на склада има ли дърва или не и по про
токола е видно, че има такива.
Я. Банчев изказа недоволство от отношението на директора на ОП
„Копривщица" към членовете на комисията , както и изрази съмнения, от
носно това как се заплаща и дали се заплаща, извоза на дървата от гората
до временния склад, при положение, че на шофьорите се казва да се това
рят дървата от фигурите в гората.
Ис. Шипева запита кой прибира порите от 10,00 лв давани за извоза,
който не се извършва, на което Р. Христов - председател на ОбС от реаги
ра и заяви, че по същия начин може да се запита кой прибира комисионите
от ремонтите на ДМ.
Я. Банчев - съветник направи конкретно предложение ОП да се прех
върли към общината.

По т. Питания
Постъпиха следните питания:
Я. Банчев — Моля за следващо заседание да се представят сметките
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за вода и ток на Кесяков пансион от 08.2015год., както и справка кой е
живял там за този период.
Д. Ватахов - Справка за дървесината намерена по сечищата от про
токола на времената комисия кога са превозени и на кого е платено за
извоза от склада в гората до временния склад.
По т. Отговор на питания - няма.

Поради изчерпване на дневния ред г - н Р. Христов закр

то в 18:30 часа.
/ /; як/

Протоколист:(;1/Ш,

/М. Тороманова/

Председател на ОбС:
/Р. Х
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