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ПРОТОКОЛ 

№31 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      03.08.2021 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          17:00 h –17:30 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 03.08.2021 г. от 17:00 часа  в стаята на общински съвет -  Копривщица се 

проведе извънредно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха всички общински съветници, кмета на община 

Копривщица и група граждани. 

 

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

1. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица относно предстоящо провеждане на Общо събрание на акционерите на 

"МБАЛ Пирдоп" АД 

2. Разни 

3. Отговори на питания  

4. Питания 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, откривам днешното заседание, имаме 

дневен ред, но имаме посетители от град Копривщица и предлагам точка разни да 

стане първа точка в дневния ред. 

1. Разни 

2. Разглеждане и вземане на решение на докладна записка от кмета на община 

Копривщица относно предстоящо провеждане на Общо събрание на акционерите на 

"МБАЛ Пирдоп" АД 

3. Отговори на питания  

4. Питания 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, подлагам на гласуване дневния ред с 

така направеното предложение от мен. 

„За”- 9 – Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Н.Кривиралчев, Б.Подгорски, 

Б.Чилов, Я.Стоичков, С.Шипочинов М. Иванов. 

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

 

По първа точка от дневния ред -  разни 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, даде думата на гражданите. 

Група граждани на град Копривщица, дошли сме да питаме кога и как ще се реши 

проблема с канализацията ? Вие го знаете г-н Цеков, от преди 18 години. Шахтите в 

момента са пълни без да е валяло дъжд, а ако завали в петък както го дават кажете 

ни какво правим? 

М.Иванов – съветник, аз от 10 години се боря за това нещо, единственото нещо 

което ние трябва да направим е да направим едно гражданско неподчинение и да 

затворим подбалканския път. 

Група граждани на град Копривщица, ние не сме сигурни дали има тръби, но това е 
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централен канал, който поема цялата мръсна вода. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, трябва да измислим какво да 

направим, да начертаем някакви действия, ако трябва да излизаме утре да затваряме 

подбалканския аз отдавна предлагам. Пуснат е сигнал до областта, всеки месец е 

пускан за аварийни действия и бедствено положение, а не да ни правят канала 

защото ей така. Положението е бедствено! Да изчакаме два дни да видим какъв е 

отговора. Друго което е тръбите, които се вадят са етернитови и всичко е заминало, 

ние пием само боклуци и ръжда, аварии всеки ден с които се наводняват къщи. 

Отговор ще имате до два дни и ще действаме всички заедно. 

По втора точка от дневния ред -  Разглеждане и вземане на решение на 

докладна записка от кмета на община Копривщица относно предстоящо 

провеждане на Общо събрание на акционерите на "МБАЛ Пирдоп" АД. 

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

община Копривщица и предложи като т.4 да се добави - допуска предварително 

изпълнение на настоящето Решение, на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

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

кмета на община Копривщица. 

 „За”- 9 – Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Н.Кривиралчев, Б.Подгорски, 

Б.Чилов, Я.Стоичков, С.Шипочинов М. Иванов. 

 „против” – 0   

„въздържал се” – 0   

Приема се 

Прие се решение №196 

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА  

1. Упълномощава Бойка Рашкова Дюлгярова – Кмет на община Копривщица 

да участва и представлява Общината в Общото събрание на акционерите на 

„МБАЛ-Пирдоп” АД, което ще се проведе на 05.08.2021г., от 13:00 часа, а при 

липса на кворум на 19.08.2021г. 

2. Във връзка с предложения дневен ред в Покана до Общото събрание на 

акционерите,публикувана в Търговския регистър, да гласува както прецени, че 

е най-добре и правилно за интересите на акционера - Община Копривщица. 

3. При необходимост и при наличие на кворум, да прави предложения за 

допълване на дневния ред, както и ако прецени, че е в интерес на Общината, да 

прави нови предложения или такива за промяна на предварително обявените 

проекти за решение. 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на 

основание чл.60, ал.1 от АПК.  

 

По трета точка от дневния ред – отговори на питания 

няма  

 

По четвърта точка от дневния ред – питания 

няма 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 17:30 часа. 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


