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ПОКАНА 
 

 

 

 На основание чл. 60 ал.1 т.1 от ПОДОСК променям дата на 

заседанието на ОбС, обявено за 30.03.2017 год. /четвъртък/ от 15.00 часа за 

дата 31.03.2017год. /петък/ от 17.00часа в стаята на ОбС Копривщица.  

На основание чл. 58 ал.3 ПОДОСК предлагам следния дневен ред за 

заседанието на ОбС: 

1. Разглеждане на Докладна записка от КЕУР, относно приемане на 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. 

2. Разглеждане на Докладна записка на КЕУР, относно предоставяне и 

продажба на дърва за горене на физически и юридически лица, 

ведомства на бюджетна издръжка и НПО, добити в горските 

територии, собственост на община Копривщица. 

3. Разглеждане на Докладна записка на КЕУР, относно 

упълномощаване на представител на община Копривщица в 10-то 

общо събрание на АОГ. 

4. Разглеждане на Докладна записка на КТСЕ, относно Регионална 

програма за управление на отпадъците. 

5. Разглеждане на Докладна записка на КЕУР, относно 

кандидатстване на община Копривщица, като партньор по ОП 

„Околна Среда” 2014-2020 по схема BG16M10P002-2.002 

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци”. 
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6. Разглеждане на Докладна записка на КОКСПЗВ, относно анализ на 

потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Копривщица. 

7. Разглеждане на Докладна записка от КОПРКИ, относно отчет за 

дейността на РПУ. 

8. Разглеждане на Докладна записка на КЕУР, относно предоставяне 

ползването на сграда, общинска собственост на НПО. 

9. Разглеждане на Докладна записка на КЕУР , относно предложение 

за инвестиционно намерение от Радослав Любчов Йовков с вх. 

№32/22.02.2017 г. 

10. Разни 

11. Питания 

12. Отговор на питания 

 

 

 

30.03.2017 г.                           Рашко Христов 

гр. Копривщица                        Председател на ОбС  


