


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО: Отчет на Бюджет 2016 и състояние на общинския дълг към 

31.12.2016го 

 
Уважаеми г-н Христов,   
Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
23.06.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  
 След направени предложения от членове на комисията и 
разисквания се прие следното становище: Да се разгледат материалите на 

заседание на ОбС, като до същото бъдат изпратени възникналите въпроси до 

ОА за изясняване, като за същата се осигури присъствието на представителите 

от второстепенните звена. 

 

 

23.06.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  

































ПРОТОКОЛ 
от публичното обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджет 2016год. на 

община Копривщица,, 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 
ДАТА: 
НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 
ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА: 

Община Копривщица 
06.06.2017 г. 
15:0011- 16:00 Ь. 
М.Тороманова 

Днес 06.06.2017 г. от 15:00 часа /вторник/ в голямата заседателна за-
ла на община Копривщица се проведе публично обсъждане на отчета за 
изпълнението на Бюджет 2016год. на община Копривщица. 

Р. Христов - председател на ОбС: Съгласно чл.140 ал.2 от ЗПФ, за-
дължение е на председателя на ОбС да организира отчета на Бюджет на 
община Копривщица. В тази връзка е обявено да се състои същото на 
06.06.2017год. от 15,00 часа. Поканата е качена на сайта на община Коп-
ривщица, прочетена е по местния радиовъзел и разлепена на информаци-
онните табла. В момента присъстват 13 граждани, включително служители 
на ОА, Кмет и секретар на община Копривщица. Откривам публичното 
обсъждане и давам думата на В. Йовкова за представяне отчета за изпъл-
нението на Бюджет 20\вт. на община Копривщица. 

В. Йовкова - директор дирекция ФСД, представи отчета за изпълне-
нието на Бюджет 20\6г. на община Копривщица, чрез подготвените пре-
зентационни материали. 

Р. Христов - председател на ОбС, поиска разяснения по начина на 
изчисление на някои суми, във връзка с което от ФСД беше предоставена 
към материалите на отчета на Бюджет обяснителна записка. 

Думата взе и професор Ис. Косев, който помоли Кмета да помогне да 
се осигури достъп до къщите - паметници на културата до които арх. Бея-
зов не е допуснат за да се направи опис на състоянието на същите. 

Поради не постъпили други изказвания, Р. Христов закри публично-
то обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджет 2016г. на община Коп-
ривщица в 16,00 часа. 

Председател на О 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Копривщица с проект по ОПРЧР 

„Социално предприемачество” 

 
Уважаеми г-н Христов,   
Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
23.06.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  
 След направени предложения от членове на комисията и 
разисквания се прие следното становище: Да се разгледат материалите на 

заседание на ОбС. 

 

 

23.06.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  













































































 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО: Спешен ремонт на НЧ „Х.Н.Палавеев” 

Уважаеми г-н Христов,   
Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
23.06.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  
 След направени предложения от членове на комисията и 
разисквания се прие следното становище: Да се разгледат материалите на 

заседание на ОбС, като предложението на комисията за проект за решение е: 

Възлага на Кмета на община Копривщица, да създаде комисия, която да 

провери състоянието на НЧ „Х.Н.Палавеев” и определи необходимите 

ремонтни дейности, както и да остойности същите. С изготвения доклад да се 

запознаят съветниците за взимане на решение. 

 

 

23.06.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  





 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  
ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова - Председател на КЕУР 

   
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Копривщица в 

общото събрание на акционерите на МБАл - Пирдоп 

Уважаеми г-н Христов,   
Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР и КОКСПЗВ, състояло са на 
23.06.2017 г., се разгледаха предоставените материали.  
 След направени предложения от членове на комисията и 
разисквания се прие следното становище: Да се разгледат материалите на 

заседание на ОбС, като до същата се поиска информация от Кмета на община 

Копривщица, кое налага смяната на представителя. 

 

 

23.06.2017 г.                                                                                       Радка Скендерова    
гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  
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