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П Р О Т О К О Л    № 39 

 
 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:            Община Копривщица  
ДАТА:                                                27.03.2014 г. 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:                 14:00 h - 16:20 h. 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:                   Мария Хр. Тороманова 

 
Днес 27.03.2014 година се проведе заседание на Общински съвет - град Коп-

ривщица. 
На заседанието присъстваха общинските съветници: Л. Цеков П. Тороманова,  

Ст. Бучков, Ив. Кривиралчев, Г. Козлеков, Ис. Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, 
Ис. Вълов, Г. Герданов 

Отсъстват: Р. Скендерова, Б. Виларов 
Ив. Кривиралчев – закъснял. 
Присъстват граждани и служители от ОА. 
Л. Цеков – председател на ОбС представи проекта за дневен ред, като да се 

добави в т. Разни – избор на представител от община Копривщица във ВиК асоци-
ацията. 

Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков – председател на ОбС 
подложи дневния ред на гласуване. 

„за” – 8  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Г. Козлеков, Ис. Шипева – 
Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
Прие се следния дневен ред: 

1. Докладна КЕУР, относно Отчет по обезпечаване на обществен ред и пре-
венции и разкриване на извършените престъпления на територията на об-
щина Копривщица – докладва началник РУП - Пирдоп. 

2. Докладна КЕУР, относно Записна заповед. 
3. Докладна КЕУР, относно промени в Правилника за работа на ОбС на чл.23 
ал.3 във връзка с изменение на ЗМСМА. 
4. Докладна КЕУР, относно промяна на НУОГТ. 
5. Докладна КЕУР, относно промяна Бюджет 2014. 
6. Докладна КСПЗООКНВМСТ, относно разглеждане на годишен план за раз-
витие на социалните услуги. 
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7. Докладна КСПЗООКНВМСТ, относно вземане на решение за отпускане на 
персонална пенсия по чл.92 от КСО. 
8. Докладна КТСУ, относно преотреждане на имот. 
9. Становище на временна комисия създадена със Заповед № РД 15/ 
31.01.2014год. по Решение 347 / 17.01.2014год., относно Предоставяне на мери на 
лица с инвестиционни намерения. 
10. План за работата на ОбС Копривщица 2014год. 
11. Питания 
12. Отговор на питания 
13. Разни 

-Избор на представител на община Копривщица във ВиК Асоциацията. 
 
По т.1 Докладна КЕУР, относно Отчет по обезпечаване на обществен 

ред и превенции и разкриване на извършените престъпления на територията 
на община Копривщица – докладва началник РУП - Пирдоп  

Л. Цеков представи отчета на РУ. 
Л. Цеков – Председател на ОбС: Имаме приета схема за временно паркира-

не, трябва да се представи едно копие на служителите на МВР за да се спазва. 
Хр.Присов – Началник РУП – Пирдоп: Разсъждавали ли сте в посока да се 

промени изцяло организацията на движението? 
Л. Цеков – Председател на ОбС: Да има дори готов проект, но нямахме пари 

да го платим и той стои. 
Г. Герданов – съветник: Аз подкрепям с двете ръце доклада на РУП - Пир-

доп, имам две обръщения: Знаем, че финансовата част за автомобила не е добра – 
има ли някаква форма да Ви подпомагаме за да има по-сериозно присъствие на 
автомобила и второ в правомощията на ОбС е да наградим изявен Ваш служител, 
ако имате такъв го предложете. 

Хр.Присов – Началник РУП – Пирдоп: По първия въпрос няма такава въз-
можност, а по втория ще помислим. 

Ст. Гарчев – зам. Кмет: За паркирането сме направили първи стъпки с г-н 
Герджиков да се започне паркиране на паркинга, ще е трудно, но е задействан 
въпросът. 

П. Тороманова – съветник: Пред ЦДГ какво трябва да се направи за един 
легнал полицай? 

Л. Цеков – Председател на ОбС: Имаше и едно искане и от Келчеви, че им се 
е напукала къщата от камионите.  

Ст. Георгиев: Трябва да са по Наредба №5 и да се спазят размерите. 
Хр.Присов – Началник РУП – Пирдоп: Ние можем да кажем как да се напра-

вят Вие да решите да се направят. 
Ив. Кривиралчев се присъедини към заседанието. 
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Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков постави проекта за 
решение на гласуване.  

„за” – 9  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Г. Козлеков, Ис. Шипева – 
Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 

Прие се решение №363 
Мотиви: Отчет на РУП Пирдоп.  
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 

реши: Приема отчет за дейността  на УП- Копривщица. 
  

По т.2 от дневния ред - Докладна КЕУР, относно Записна заповед. 
Ст. Бучков представи проекта за решение от комисията. 
Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков постави проекта за 

решение на гласуване.  
„за” – 9  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Г. Козлеков, Ис. Шипева – 

Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 

Прие се решение №364 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на основание договор 
за отпускане на финансова помощ № 23/226/00282 от 16.05.2013 г. по мярка 
226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 
дейности” за Проект „Опазване на общинските горски масиви от пожари”, 
сключен между Община Копривщица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” 
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 
BG121100421, представляван от Изпълнителния директор,Общински съвет 
Копривщица реши: 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината,  Иван Петков Кесяков,  да  
подпише  ЗАПИС НА ЗАПОВЕД, без протест и без разноски, платима на пре-
дявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна  агенция  в  размер на 
17 791,66лв. (седемнадесет хиляди седемстотин деветдесет и един лева и шест-
десет и шест стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допусти-
мия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финан-
сова помощ № 23/226/00282 от 16.05.2013г. по мярка 226 „Възстановяване на 
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” за Проект „Опаз-
ване на общинските горски масиви от пожари” сключен между Община Коп-
ривщица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
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2. Възлага на кмета на Община Копривщица да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор №  23/226/00282 
от 16.05.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция. 

 
 
По т.3 от дневния ред -  Докладна КЕУР, относно промени в Правилни-

ка за работа на ОбС на чл.23 ал.3 във връзка с изменение на ЗМСМА. 
Ст. Бучков представи проекта за решение. 
Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Няма смисъл да се взима 

решение, което повтаря по-горестоящ нормативен документ. М този смисъл - ре-
шението на ОбС нищо не значи.  

Л. Цеков – Председател на ОбС: Разбрахме го г-н Карагьозов, но все пак 
смятам да го променим. 

Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков постави проекта за 
решение на гласуване.  

„за” – 9  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Г. Козлеков, Ис. Шипева – 
Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 

Прие се решение №365 
Мотиви:  Промени в ЗМСМА и прието решение на ОбС. 
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 21 от ПОДОСК Об-

щински съвет Копривщица реши: 
Променя чл. 23, ал. 3 от ПОДОСК както следва: 
Било: „За участието си в заседания на Общинския съвет и неговите ко-

мисии, общинският съветник получава възнаграждение, чийто размер се оп-
ределя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от поло-
вината от общия брой на съветниците. Общият размер на възнаграждението 
на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от 
средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за 
последния месец от предходното тримесечие”. 

Става: За участието си в заседания на Общинския съвет и неговите ко-
мисии, общинският съветник получава възнаграждение, чийто размер се оп-
ределя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от поло-
вината от общия брой на съветниците. Общият размер на възнаграждението 
на общинския съветник за един месец не може да надвишава 60 на сто от 
средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация.” 

 
По т.4 от дневния ред - Докладна КЕУР, относно промяна на НУОГТ. 
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Ст. Бучков представи проекта за решение, като уточни според него е норма-
тивно издържан проекта на наредбата. 

Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков постави проекта за 
решение на гласуване.  

„за” – 9  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Г. Козлеков, Ис. Шипева – 
Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев 

„против” – 0 
„въздържал се” – 0 

Прие се Решение № 366 
Мотиви: Промяна в структурата на управление на общински горски те-

ритории - собственост на община Копривщица и промяна на нормативната 
уредба.  

На основание чл.181, ал 6 от ЗГ, чл.51 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.23 и във 
връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица реши: 

1. Отменя Наредба за управление на общинските горски територии соб-
ственост на община Копривщица приета с Решение N° 446 / 03.08.2011 г. 

2. Приема Наредба за управление на общинските горски територии соб-
ственост на община Копривщица 

 
По точка 5 от дневен ред - Докладна КЕУР, относно промяна Бюджет 

2014. 
Ст. Бучков представи проекта за решение. 
М. Тороманова – техн.секретар ОбС: М. Брайкова бързаше за Банката, зато-

ва помоли само тук да се допише, че се допълва и списъка с капиталови разходи. 
Ис. Шипева – съветник: Така трябва да е. Да се запише т.2 - допълва списъка 

с капиталови разходи с товарен автомобил на стойност 3700.00лв. да се допълни, 
че  е дейност образование.  

„за” – 8  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Г. Козлеков, Ис. Шипева – Пухова, Ст. 
Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев 

„против” – 1 - Ст. Бучков 
„въздържал се” – 0 

Прие се Решение № 367 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 5 от ПМС 2008год.Общински съвет 
Копривщица реши: 

 
1. Одобрява направените компенсирани промени по бюджет 2014 дей-

ност – 1322 / общообразователна, училищна/ както следва: 
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Със средствата от 3700,00 да се закупи дълготраен актив  - транспортно сред-
ство /камион/. 

2. Допълва списъка с капиталови разходи за 2014 год. с товарен авто-
мобил – 3700.00лв  - средства от държавна субсидия за държавна дей-
ност образование – второстепенен разпоредител СОУ”Л. Каравелов”. 

 
По т.6 от дневния ред - Докладна КСПЗООКНВМСТ, относно разглеж-

дане на годишен план за развитие на социалните услуги. 
Г. Герданов представи докладната на комисията 
Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков постави проекта за 

решение на гласуване.  
„за” – 9  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Г. Козлеков, Ис. Шипева – 

Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 

Прие се Решение № 368 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.19, ал. 

2 и ал. 3, чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от ППЗСП, 
Общински съвет Копривщица реши: 

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 
Копривщица за 2015 г. 

 
По т.7 от дневния ред - Докладна КСПЗООКНВМСТ, относно вземане 

на решение за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО. 
Г. Герданов представи докладната на комисията 
Ис. Шипева – съветник: Искам да попитам дали някой персонално се е ан-

гажирал с този случай. Действията на ОА нека бъдат по-бързи! 
Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков постави проекта за 

решение на гласуване.  
„за” – 9  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Г. Козлеков, Ис. Шипева – 

Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев 

Параграф  Било  Става  

1020 10429 6729 

5204 0 3700 
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„против” – 0 
„въздържал се” – 0 

Прие се Решение № 369 
На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 и ал. 2 от  ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 

2, т. 1 и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 
92 от кодекса за социално осигуряване общински съвет Копривщица реши: 
 Упълномощава кмета на община Копривщица да внесе предложение 
чрез НОИ до МС за отпускане персонална пенсия по смисъла на чл.92 от Ко-
декса за социално осигуряване на дете – Самуил Георгиев Пиринджиев, което 
е без право на наследствена пенсия от починал родител Ангелина Янкова 
Кирякова. 

Препис от решението да се изпрати на Министерския съвет, чрез Национал-
ния осигурителен институт. 

 
По т.8 от дневния ред - Докладна КТСУ, относно преотреждане на имот. 
Г. Козлеков представи докладната от комисията. 
Н. Стоева – гражданка: Искам да попитам за кой имот става въпрос? 
Л. Цеков – Председател на ОбС: Това е имота над Вас. 
Н. Стоева – гражданка: Това е имота пред Иван Кесяка, че му е малък двора 

та сега и улицата да завземе ли?! Имоти, които сме ги правили преди 30-40 години 
не може да се озаконят, а той може да взима и да се узаконява. На него му не пос-
тига ми се струва. Там е толкова тясно не може да обръщаме колите. 

Л. Цеков – Председател на ОбС: Има право донякъде Делка Стоева. 
Н. Стоева – гражданка: Там не може да се завърти човек. 
Г. Козлеков – съветник: То става въпрос за 20 кв.м., които не се използват от 

никой. 
Н. Стоева – гражданка: Може да става въпрос и за пет квадратни метра, из-

ползва се от нас, защото там си правят маневрата. 
Ис. Шипева – съветник: Архитекта има ли становище? 
Л. Цеков – Председател на ОбС: Архитекта беше направил само две скици – 

как е ситуацията в момента и как ще бъде без обяснителна записка. 
Ис. Вълов – съветник: Да се вземе мнението и на комшиите, защото още 

първия ден ми се постави този въпрос. 
Г. Герданов – съветник: Мойто, мнение понеже действително е сериозен ка-

зуса и има още няколко съседа се обърнаха към мен. Предлагам да ве взимаме ре-
шение сега. 

Л. Цеков – Председател на ОбС: Случая е комплициран, предлагам доклад-
ната да я върнем в ОА да се върне за становище от гл. архитект и да се събере съг-
ласие от съседите. 
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Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Това е решение за прех-
върляне от публична в частна собственост, а не за продажба. Поставете го на гла-
суване. 

Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков постави проекта за 
решение на гласуване.  

„за” – 0  -  
„против” – 0 
„въздържал се” – 9 Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Г. Козлеков, Ис. 

Шипева – Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев 
Предложението не се прие. 
 
По т.9 от дневния ред - Становище на временна комисия създадена със 

Заповед № РД 15/ 31.01.2014год. по Решение 347 / 17.01.2014год., относно Пре-
доставяне на мери на лица с инвестиционни намерения. 

Ст. Бучков представи протокола на комисията.  
Л. Цеков представи законовото изискване за изменение на нормативен до-

кумент, а именно да е представено на сайта на общината 15 дни.  
Ст. Бучкова – съветник: Като член на комисията ни беше възложено да из-

готвим критерий и ние сме ги изготвили. 
Л. Цеков – Председател на ОбС: Тези критерии могат ли да накърнят инте-

ресите на земеделците? 
Ис. Вълов – съветник: Да не се подписва договор с хора, които не са плаща-

ли. 
М. Зайкова – член на комисията: Нека общински съветници да кажат от къде 

започнат тази комисия да работи и как не получи никаква помощ, нито от ТСУ ни-
то от никъде. Не сме започнали от нулата, а десет пъти под нулата. Много се 
обиждаме на господата, които говорят, че не работим, защото до тук 30 заявления 
сме обработили и предоставили на Кмета. Четвърта седмици комисията работи до 
19,00 часа, кажете ми кой от ОА работи до 19.00 часа?!  

Н. Карагьозов – секретар на община Копривщица: Сега работата на адми-
нистрацията ли обсъждаме. 

Ис. Шипева – съветник: Комисията съобразила ли се с това което тук гово-
рим? 

М. Зайкова – член на комисията: Разбира се. 
Ис. Вълов – съветник: Точно за един ден може да се обиколят всички имоти. 
М. Зайкова – член на комисията: Ще го направим. 
Р. Ватахов – гражданин: Защо винаги става така, че се плаща преди да полу-

чим договорите? 
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М. Зайкова – член на комисията: Договорите се предоставени на юрист да ги 
прегледа и ще Ви бъдат предоставени. Също има сключени договори до края на 
април и след това ще се сключат. 

Ис. Шипева – съветник запозна съветниците с предишно решение на ОбС, 
което касае мерите.  

Р.Новаков – гражданин: С опита който съм придобил Ви казвам, че цялата 
част е грешна от до. Проблемът с договорите е в стопанската година, която започ-
ва на 01.10.2013год и завършва 30.09.2014 за 2013год. и тези договори са грешни, 
защото той не обхваща нито стопанската година, нито финансовата. Миналата го-
дина моя договор е до 30.05 и съм викан навсякъде и се оказа, че те са в грешка. 

Л. Цеков – Председател на ОбС: За това има специализирани органи. 
П. Азманова – гл.специалист ЧР: По протокола на комисия, какво е инвести-

ционно намерение? Това означава ли, че ако не строя, а само ще увелича животни-
те нямам инвестиционни намерения? 

Р. Йовков – граждани: Инвестиционни намерения, означава, че трябва с не-
що да са подплатени. Инвестиционни намерения със строителство и тези без стро-
ителство са тези с разширение, но там пак трябва да има разрешително, за разши-
ряване. Има разлика дали правиш животновъдство или го правиш за субсидия. 
Ако имаш инвестиционно намерение за животни ти просто отиваш и ги купуваш, 
ако има къде да ги гледаш и не е инвестиционно намерение, в противен случай до-
като чакаш за разрешително и построиш е тези случай, иначе отива по буква а. 

П. Азманова – гл.специалист ЧР: 200000.00лв не е ли голяма? 
Р. Йовков – гражданин: Когато говорихме онзи ден стана ясно, че нашето 

виждане е съществуващото да не се пипа. Никой от нас не иска да преработва на-
редбата, а се добавя един абзац за хора, които искат да направят нещо ново и го-
лямо. С нищо не променяме до сега редът за животновъдите. 

Ст. Бучкова – съветник: Ние – тази комисия се опитваме да вкараме някакъв 
ред. Не сме направили нещо лошо. 

Л. Цеков – Председател на ОбС: Във връзка с допълнението на времената 
комисия. По ЗНД трябва първо да го качим на сайта промяната на Наредбата и ние 
сега не можем да я гледаме. Аз предлагам да се добави т.3 към предложението – 
при нереализация на проекта по т.1. и т.2 за срок от две години сключените дого-
вори се прекратяват едностранно от ОП „Копривщица”. Има ли резерв за живот-
новъди, които искат да си увеличат животните? 

Р. Йовков – гражданин: Направете го три години, защото тези проекти се 
изпълняват поне за три години. 

Р. Христов – гражданин: Въпросът е основателен. Сигурно ще дойде такъв 
момент когато поголовието на животните ще е максимално. 

След продължилите разисквания съветниците решиха предложението да се 
разгледа още веднъж от КЕУР, да се качи на сайта предложението на комисията и 
да се гледа на последващо заседание на ОбС. 
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По т.10 от дневния ред - План за работата на ОбС Копривщица 2014год. 
Л. Цеков представи проекта за план за работа на ОбС. 
Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков постави проекта за 

решение на гласуване.  
„за” – 9  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Г. Козлеков, Ис. Шипева – 

Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 

Прие се Решение № 370 
На основание чл. 21, ал. 2 2 от ЗМСМА Общински съвет Копривщица 

реши: Приема Годишен план за работа на ОбС към Община Копривщица за 
2014год.  

Л. Цеков – Председател на ОбС: Хотелиери и ресторантьори искат култур-
ния календар, предлагам да ламинираме един вариант и да им го раздадем.  

Ис. Шипева – съветник: Да направим един диалог с тях преди това и да ви-
дим кой какво прави за празниците?! 

М. Тороманова – технически секретар на ОбС: Културния календар е качен 
на сайта. 

 
По т.11 от дневния ред – Питания 
Г. Герданов – съветник: Искам да попитам г-жа Шипева какви действия е 

предприела за честване на рождения ден на Д. Дебелянов? Има ли възможност да 
се осъществи среща с кмета на Д. Баня и да се поинтересуваме къщата където са 
живели на братята Дебелянов в какъв вид е и какво може да се направи за нея. 

Ис. Шипева – съветник: Утре са тържествата от 13.30, а за къщата доколкото 
знам е частна. 

По т.12 от дневния ред- Отговор на питания 
Няма 
По т.13 от дневния ред - Разни 
Л. Цеков председател на ОбС представи писмото за избор на представител 

във ВиК асоциацията и понеже е спешно решиха да се гледа направо на сесия.  
Предложи се представител Кмет, а при невъзможност да присъства зам. 

Кмет. 
Поради непостъпили други предложения г-н Л. Цеков постави проекта за 

решение на гласуване.  
„за” – 9  - Л. Цеков, П. Тороманова,  Ст. Бучков, Г. Козлеков, Ис. Шипева – 

Пухова, Ст. Драгийски, Ис. Вълов, Г. Герданов, Ив. Кривиралчев 
„против” – 0 
„въздържал се” – 0 
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Прие се Решение № 370 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

198е, ал. 54 от Закона за водите и чл.57 ал.6 от ПОДОСК Общински съвет 
Копривщица реши: 

1. Упълномощава Иван Петков Кесяков - Кмет на Община Копривщица 
за  представител на общината в общото събрание на Асоциация по ВиК-
София област 

2.  При невъзможност на кмета на Община Копривщица  да участва 
лично ОбС определя  Ст. Гарчев  – Зам.-кмет за представител на Община 
Копривщица в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – София област.  

 
Поради изчерпване на дневния ред Л. Цеков – председател на ОбС  закри за-

седанието. 
 
Край: 16:20 часа. 
 
Протоколист: …П………                  Председател на ОбС: ………П……… 
    
              /М. Тороманова/                                                  /Л. Цеков/ 
        


