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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № 153 

  
      гр. Копривщица           25.02.2021 година 

 
 

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

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
 

I. Общинско предприятие „Копривщица“ – гр. Копривщица през 

2021 година да предостави дърва за огрев, от временни складове, 

находящи се  в общинска горска територия – собственост на Община 

Копривщица, без право на транспортиране извън града, по 

преференциални цени, както следва:  

1. Ветерани от войните и военно инвалиди – за сметка на Община 
Копривщица по 10,00 (десет) пр.м3. 

2. Родители на три и повече деца до осемнадесет годишна 

възраст, от които поне единият е с постоянен адрес в гр. Копривщица 
– 7 (седем) пр.м3. 

3. Родители на новородено дете, отглеждано на територията на 
Община Копривщица, на което поне един от родителите е с 

постоянен адрес в гр.Копривщица и одобрени от комисията, за 
предоставяне на финансова подкрепа за новородено – 7 (седем) 

пр.м3. 
4. Лица на възраст над 80 години – до 7 (седем) пр.м3. 

5. Лица с намалена работоспособност  50% и над 50% - до 7 
(седем) пр.м3. 

6. Социално слаби, самотно живеещи граждани и лица, които са 
на социално подпомагане  - срещу удостоверение от Регионална 

дирекция социално подпомагане – до 7 (седем) пр.м3. 
7. Община Копривщица – административна сграда – до 60 

(шестдесет) пр.м3. 
8. Домашен социален патронаж – до 65 (шестдесет и пет) пр.м3. 

9. Първо класно училище – жив музей – до 70 (седемдесет) пр.м3. 

10. Посетителски център „Богдан“ – до 30 (тридесет) пр.м3.  
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11. СУ „Любен Каравелов“ – до 170 (сто и седемдесет) пр.м3. 

12. СУ „Любен Каравелов“ – общежитие – до 30 (тридесет) пр.м3. 
13. Дирекция на музеите – до 45 (четиридесет и пет) пр.м3. 

14. ЦДГ „Евлампия Векилова“ – до 300 (триста) пр.м3. 

15. Народно читалище „Х. Н. Д. Палавеев“ – до 30 (двадесет) пр.м3. 
 

 II. Физически лица които попадат в повече от една група, 

имат право да ползват само една от предоставените им 
възможности. 

 III. Продажната цена на широколистни и иглолистни 
дърва за огрев от временен склад е съгласно Решение на 

Общински съвет Копривщица.       

    IV. Да не се предоставят дърва за огрев на 
преференциални цени на граждани, които имат задължения 

към 31.12.2020г. към Община Копривщица, както и на такива 
които нямат постоянно жителство. 

 
 
Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 25.02.2021 год., Протокол №24/25.02.2021 год. по точка трета от 

дневния ред с 7 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се, след 

направените обсъждания и е подпечатено с официалният печат на Общински съвет 

– Копривщица. 

 

 

 

 

 

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

        / Ц. Галинова/                     /Л.Цеков /  


