
O5tUl/ HCK]4 CbBET KO NPNBLU ULTA

fIOKAHA

Ha ocHonaHr4e qn. l7 a*l r.1 or IIOAOCK cBr4KBaM 3aceftalue ua O6C
l;a21.09.2017 ro4. /'rernrprtx/ or 14.00 qaca B craflrana O6C Konpzgqnqa.

Ha ouronaHue.{r. 58 ar.3 rIo[oCK rpeAnaraM cneAHa.f, rHeBeH peA 3a
3aceAaHr4ero Ha O6C:

1. Pa:uexAaHe Ha [oxna4na 3arrr{cKa, orHocHo orM-rrHa Ha AeficrBarrlara
Hape46a JtJb2 rz npl{eMaHe Ha aKTyaJru3r4pa*aHoBa Hape46a2 e cborBercrBr4e
c geficrnaqoro 3aKoHoAareJrcrBo.

2. Pa:uexAaue Ha .{orna4na 3arrrrcKa, orHocHo npoM-f,Ha cnr4cbKa c
KarrrrrirrroBr{ pa3xoAu za 20 I 7 ro A. ua o6uluna Kouprarquqa.

3. Pa:uex4aHe Ha ,.{orna4na 3afrr,rcKa, orHocHo KaH.qnAarcrBaHe Ha
o6ulrEna Koupzrqrrqa rro o[PqP, cxeMa,,Coquaruo [peAnpr4eMa.recrBo,,

4. Pasuex4aHe Ha [oxna4Ha 3awrcKa, orHocHo orAaBaHe Ha rbpr Ha
r4MOTr4 - Hr4BLr HaA 10 4Xa., CO6CTseHOCT Ha O6rquua Koupnnrqnqa.

5. Pa":uex4aHe Ha un@opuarlr4f, or oA u ofl ,,KoupnBrrluqa', BbB Bpb3Ka
cbc cua1aneaHero Ha HaceJIeHHero c lbpBa 3a ororrJrrlTe lrHr4fl ce3oH
2017l20l8roA.

6. PasuexAaHe Ha ran0oplaaqu, or oA, IIII ,,En. BeruroBa" z cov ,,JI.
Kapanelon" 3a roroBHocrra Ha yve6Hnre 3aBeAeHr{f, 3a HoBara yue6ua
rOALIHa..

7. Pa:meN4aHe Ha nnsopuaqna or oA, orHocHo npo6nel,ra c
no4ocHa6Af,BaHe ua o6uluua Konpunquqa.

8. PasrrexAaHe Ha loxna4n a 3arrvcKa, orHocHo trJreHcrBo ua o6ulusa
Konpnnql{qa B cApyxeHze ,,Acoqr4arJr4r na o6qnu14 c'r,c ceJrr4rrla r{ Tepr4Topr,rpr

Ha KynrypHo - r.rcropuqecKoro Hacle4crno" r4 orrpeAeJr.rrHe Ha Aenerar v
3aMecrHr{K - Aenerar s o6qoro cr6paHr{e Ha cApyxeHr{ero.

2077 Konpnaulrqa, yn. "Iro6eH KapaBenoB,,l6
ren; +359 7184 21 19, Saxc: +359 884 836 906

e-mail : info@koorivshtitsa-bo.com
web: www.koprivshtitsa-bg.com



9. PasHr.r

a. IlonunaHe cbcraBa Ha
Koupuaquqa

rrocroflHHzTe KoMr4cr4r4 KbM O6C

Pauxo Xpucron
flpeAce.qareJr Ha

b. ZnQopuraqm or MPPE

c. I4n@opuarlrafl or r-u P. frorxos

l0.flraranuf, H orroBop Ha ilvralufl

18.09.2t)17 r.
rp. Koupr.rnquqa

2077 Konpneulrqa, yn."Irc6en Kapaaenoe"l6
ren: +359 7t84 2L 19, garc: +359 884 836 906

e-mail : info@koorivshtitsa-bo.com
web: www, koprivshtitsa-bo.com
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова  - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО: относно отмяна на действащата Наредба №2 и приемане на 

актуализирана нова Наредба 2 в  съответствие с действащото 

законодателство 

Уважаеми г-н Христов,   

Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
21.09.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  
 След направени предложения от членове на комисията и 
разисквания се прие следното становище: Да се отмени действащата наредба 2 

и се приемат две нови наредби, а именно: Наредба за администриране на 

таксите в община Копривщица, и Наредба за администриране на цените на 

услуги предоставяни от община Копривщица. До сесия същите да се разгледат 

и прецизират от ОА, като се нанесат и предложените промени от комисия. 

 

21.09.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова  - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО:  промяна списъка с капиталови разходи на община Копривщица 

Уважаеми г-н Христов,   

Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
21.09.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  
 След направени предложения от членове на комисията и 
разисквания се прие следното становище: Поради това, че няма разяснения към 

предложените промени, освен за разхода за училищни компютри се приема 

материала за информация, като при разглеждането му от ОбС да се поканят да 

присъстват служители от ОА за разяснения. 

 

21.09.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  











 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова  - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО:  кандидатстване на община Копривщица по ОПРЧР, схема 

„Социално предприемачество” 

  

 Уважаеми г-н Христов,   
  Уважаеми общински съветници,  

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
21.09.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  
 След направени предложения от членове на комисията и 
разисквания се прие следното становище: Да се разгледа предложението на 

Кмета на община Копривщица на заседание на ОбС. 

 

21.09.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  















 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова  - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО:  отдаване на общински имоти – ниви над 10 дка., под наем на 

търг. 

  

 Уважаеми г-н Христов,   
  Уважаеми общински съветници,  

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
21.09.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  
 След направени предложения от членове на комисията и 
разисквания се прие следното становище: Да се разгледа предложението на 

Кмета на община Копривщица на заседание на ОбС, като до същото се изиска 

информация, дали това са всички имоти – ниви над 10 дка., собственост на 

община Копривщица. 

 

21.09.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  

































 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова  - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО:  членство на община Копривщица в сдружение „Асоциация на 

общини със селища и територии на културно – историческото наследство” и 

определяне на делегат и заместник – делегат в общото събрание на 

сдружението.  

  

 Уважаеми г-н Христов,   
  Уважаеми общински съветници,  

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
21.09.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  
 След направени предложения от членове на комисията и 
разисквания се прие следното становище: Да се разгледа предложението на 

Кмета на община Копривщица на заседание на ОбС. 

 

21.09.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  












































































