




















































































































 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО:  предложение на Б. Чилов 

 
Уважаеми г-н Христов,   
Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
19.05.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  

 След направени предложения от членове на комисията и 

разисквания се прие следното становище: Предлагаме да се приеме следното 

решение: ОбС възлага на Кмета на община Копривщица да извърши 

всички необходими правни действия и постъпки пред МК за 

актуализация статута на град Копривщица, съгласно ЗКН и  Наредба 

Н-12 от 2012 г. 

 

 

 

19.05.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  





 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО:  писмо от Хр. Танев 

 
Уважаеми г-н Христов,   
Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
19.05.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  
 След направени предложения от членове на комисията и 
разисквания се прие следното становище: Да се информира Хр. Танев за 

решението на ОбС, както и да се поиска сведение от Кмета до къде е стигнал с 

изпълнение на същото, както и за номера на откритата дарителска сметка. 

 

 

19.05.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  













 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО:  писмо от НАПОС, относно финансиране на мемориален 

комплекс в Р Украйна. 

 
Уважаеми г-н Христов,   
Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
19.05.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  
 След направени предложения от членове на комисията и 
разисквания се прие следното становище: До заседание да се внесе 

становището на ОА по въпроса. 

 

 

19.05.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  





 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО:  молба от Р.Йовков 

 
Уважаеми г-н Христов,   
Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
19.05.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  
 След направени предложения от членове на комисията и 
разисквания се прие следното становище: 

1. Във връзка с постъпилата молба, питане и отговор на Кмета на 

община Копривщица, Кмета до 26.05.2017год. да представи на 

съветниците сключения договор за имот № 38558.13.56, както и 

да подсигури представляващ по страната от договора – 
наемодател за сесията на ОбС на 26.05.2017год. 

2. Относно земеделските имоти, включени в Програмата за 

управление на общинската собственост в дял III, част Б-Имоти, 

които община Копривщица има намерение да продаде, за които 

АССО отмени решението на ОбС да се предложи начин на 

разпореждането им. 

 

19.05.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  











 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО:  молба от Д. Шушулов. 

 
Уважаеми г-н Христов,   
Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
19.05.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  
 След направени предложения от членове на комисията и 
разисквания се прие следното становище: Кметът да информира вносителя Д. 

Шушулов, че предстои процедура за отдаване под наем на имотите и за 

законовата невъзможност за осъществяване на замяната. Да се покани 

вносителят да присъства на заседанието на ОбС. 

 

 

19.05.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  





 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО:  писмо от НАПОС, относно писмо на Д. Михайлов – извънреден 

и пълномощен посланик на РБългария в Държавата Израел. 

 
Уважаеми г-н Христов,   
Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
19.05.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  
 След направени предложения от членове на комисията и 
разисквания се прие следното становище: ОбС да излезе с декларация по 

проблема, като до заседанието се представи писмото и на Кмета за мнение от 

ОА. 

 

 

19.05.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  


































