
 
1 по Решение 30 

 

  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 30 
  
гр. Копривщица       27.11.2015 година 

 
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.12 и т.15 от ЗМСМА: 

 
Общински съвет Копривщица реши: 

 
 
1. Община Копривщица да кандидатства с проект за 

създаване на Център по предприемачество в град Копривщица по 
Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-
Сърбия 2014-2020; 

2. Партньорството по проекта по т. 1 включва: 

- Община Копривщица - водещ партньор, отговорен за 
изграждане на сграда за Център по предприемачество в град 
Копривщица, в която да бъдат реализирани дейностите по проекта; 

- Ni Cat или организация от тяхната партньорска мрежа 
(Република Сърбия) - партньор, отговорен за разработването на 
обучителна програма по технологично предприемачество, прилагана в 
дейността на Центъра; 

- Фондация "Багра" (Република България) - партньор, отговорен 
за разработване на обучителна програма по всички обучителни 
дейности по проекта; извършването на обучителните дейности в 



 
2 по Решение 30 

 

Центъра по предприемачество, извършването на координационните 
дейности свързани с Центъра и цялостното му управление. 

3. За целите и изпълнение на дейностите по проекта по т. 1 се 
определя общински поземлен имот с идентификатор 38558.6.447, на ул. 
„Любен Каравелов" - за изграждане на сграда за Център по 
предприемачество в град Копривщица. 

4. Учредява  безвъзмездно ползване изградената сграда в 
имота по т.3 на ул. „Любен Каравелов" (в ПИ с идентификатор 
38558.6.447) на Центъра по предприемачество, считано от датата на 
въвеждане на изградения обект в експлоатация до приключването на 
проекта и срок още 10 години след изпълнение на всички дейности по 
проекта, с цел гарантиране на устойчивостта му 

 
5. Възлага на кмета на Община Копривщица да издаде 

заповед и да сключи договор по т.4 от настоящето решение. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 27.11.2015 год., Протокол № 2/270.11.2015 год. по точка три от 
дневния ред с 6 гласа „за”; 1 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се” по 
предложение на общински съветник, след направените обсъждания и е подпечатано 
с официалният печат на Общински съвет – Копривщица.  
 
 
 
Протоколист:………п……….    Председател ОбС:…п……… 

 
               /М. Тороманова/         /Р. Христов / 


