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ПРОТОКОЛ 

№28 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      15.06.2021 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          17:40 h –17:50 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 15.06.2021 г. от 17:30 часа  в стаята на общински съвет -  Копривщица се 

проведе извънредно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха общински съветници и служители на ОА Копривщица. 

Д.Ватахов - отсъства 

Л. Цеков – председател на ОбС - Копривщица, представи проекта за дневен ред. 

1. Разглеждане на върнато по целесъобразност за ново обсъждане решение 

№183/27.05.2021г., на ОбС-Копривщица от кмета на община Копривщица. 

2. Разни 

3. Отговори на питания  

4. Питания 

 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване така 

изчетения дневен ред. 

„За”- 10 – Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, 

Б.Чилов, Б.Подгорски, М. Иванов, С.Павлов, С.Шипочинов. 

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Отсъства: Д.Ватахов 

 

По първа точка от дневния ред -  Разглеждане на върнато по 

целесъобразност за ново обсъждане решение №183/27.05.2021г., на ОбС-

Копривщица от кмета на община Копривщица. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи докладната записка от 

кмета на община Копривщица. 

Б.Подгорски – съветник, това решение не трябва ли да има начална тръжна цена? 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, първо трябва да направят пазарна 

оценка след това да ни я внесат и ние да я приемем. 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подлагам на гласуване докладната 

записка. 

 „За”- 10 – Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, М. Иванов, 

С.Шипочинов. 

„против” – 0 - Б.Подгорски, 

„въздържал се” – 0 - Я. Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, С.Павлов. 

Приема се 

Прие се решение №191 
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На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА 

1. Изменя решение №183/27.05.2021г. 

2. Възлага на кмета на община Копривщица да издаде заповед за бракуване 

на „Нисан Терано 2” с рег.номер: СО 2712 АТ, двигател №TD27EM006217C и 

рама №VSKJVNR20U0302154. 

3. Кмета на община Копривщица да организира търг с явно надаване за 

продажбата на автомобил Мерцедес 208 Д с рег.номер: СО 4610 АХ с двигател 

№60194010313820 и рама №WDB6013111P324827 

 

По втора точка от дневния ред -  разни 

Няма 

 

По трета точка от дневния ред – отговори на питания 

Няма 

 

По четвърта точка от дневния ред -  питания 

 

Б.Чилов: 

1. Колко пари община Копривщица заплаща на външната фирма за поддръжка на 

зелените площи в града? 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 17:50 часа. 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:………………                              Председател на ОбС:……….…… 

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


