
 

1 по Решение 200 

 

  

 

 

  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № 200 

  
      гр. Копривщица           06.08.2021 година 

 
 

На основание чл.17, ал.1, т.4, чл.21, ал,1, т.8 от ЗМСМА и чл.20, ал.3 от 
НПУРОИ на община Копривщица и във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС, чл.99, 

ал.1 от АПК 
 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 

  
1.   Отменя свое Решение №175/27.05.2021г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 и ал. 9 от ЗОС, чл. 6 от 

НПУРОИ, Общински съвет Копривщица дава съгласие да се включи в Програма за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021 г. 

помещение от сграда с идентификатор 38558.5.50.1, с НТП Комплекс за 

здравеопазване, находяща се в ПИ 38558.5.50 по КККР на гр.Копривщица, с 

административен адрес: ул.“Любен Каравелов“ №33.  

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 във връзка с чл.14, 

ал.1 и ал.2 от ЗОС и на основание чл. 20 от НПУРОИ, Общински съвет Копривщица 

дава съгласие за отдаване под наем чрез  публично  оповестен конкурс,  с 

насоченост за ветеринарна аптека на помещение  от сграда  с идентификатор 

38558.5.50.1, с НТП Комплекс за здравеопазване, находяща се в ПИ 38558.5.50, с 

площ 31 кв.м., по КККР на гр.Копривщица - частна общинска собственост, за срок 

от 10 (десет ) години при следните конкурсни условия: 

- Разкриване на минимум 1/едно/ работно място. 

- На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и чл.85, ал.2 НРПУРОИ, начална  конкурсна 

месечна цена да бъде 0.50 лв., за 1 кв.м., без вкл.ДДС. 

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

проведено на 06.08.2021 год., Протокол №32/06.08.2021 год. по точка четвърта от 

дневния ред с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се, след 

направените обсъждания и е подпечатено с официалният печат на Общински съвет 

– Копривщица. 

 

 

 

  

 

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

        / Ц. Галинова/                   /Л.Цеков /  


