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ПРОТОКОЛ 

№40 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      07.02.2022 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          17:00 h –17:10 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 07.02.2022 г. от 17:00 часа  в стаята на общински съвет - Копривщица се 

проведе извънредно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха общински съветници. 

 

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

 

1. Разглеждане и вземане на решение на разпореждане №145/24.01.2022г., от 

Административен съд София област относно чл.21, чл.22, чл.35, ал.1, чл.65, ал.3, 

чл.159, ал.3 и чл.169, ал.1, в частта „Председателският съвет” от Правилника за 

организация и дейността на общински съвет – Копривщица. 

2. Разни 

3. Отговори на питания  

4. Питания 

 

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

дневен ред. 

„За”- 7 – Л. Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, М. 

Иванов, С.Павлов. 

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

Р.Галинова – болничен 

Б.Чилов, Я.Стоичков и С.Шипочинов – отсъстват. 

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

разпореждане №145/24.01.2022г., от Административен съд София област 

относно чл.21, чл.22, чл.35, ал.1, чл.65, ал.3, чл.159, ал.3 и чл.169, ал.1, в 

частта „Председателският съвет” от Правилника за организация и дейността 

на общински съвет – Копривщица. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, разясни разпореждане 

№145/24.01.2022г., от Административен съд София област. 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване разпореждане 

№145/24.01.2022г., от Административен съд София област.  

„За”- 7 – Л. Цеков, М.Тороманова, Д.Ватахов, Б.Подгорски, Н.Кривиралчев, М. 

Иванов, С.Павлов. 

„против” - 0 
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„въздържал се” – 0  

Приема се 

Приема се  

Прие се Решение №249 

На основание чл.21, ал.3, от ЗМСМА и във връзка с разпореждане 

№145/24.01.2022г., от Административен съд София област. 

Отменя чл.21, чл.22, чл.35, ал.1, чл.65, ал.3, чл.159, ал.3 и чл.169, ал.1, в 

частта „Председателският съвет” от Правилника за организация и дейността 

на общински съвет – Копривщица. 

 

 

Точка втора от дневния ред – Разни 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, да ви запозная с посещението ни с 

кмета на община Копривщица при Директора на ОД – МВР София, срещата мина 

конструктивно и казаха, че ще направят всичко възможно да покрият с местни сили 

денонощието. 

 

Точка трета от дневния ред – Отговори на питания  

 

Точка четвърта от дневния ред – Питания 

М.Тороманова – съветник 

1. Има ли наета фирма за снегопочистване в града или се чисти само с багерчето 

което имаме и колко средства са изразходвани до момента за зимно почистване? 

М.Иванов – съветник 

1. Какво се случва с проекта за подмяна на водопровод и канализация от 

„Тороманов мост” до „Аквапарка”, обявена ли е обществена поръчка и има ли избран 

изпълнител по него ? 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 17:10 часа. 

 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


