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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 73 

 
      гр. Копривщица           17.03.2020 година 

 
 

На основание чл.21, ал.1 т.7 и т.23 от ЗМСМА, и чл.8 ал.6 от ЗМДТ, и 

във връзка със Заповед №РД-01-24/13.03.2020г. 
 

 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
 

1. Възлага на кмета на община Копривщица при необходимост да 

разшири дейността на „Домашен социален патронаж” и включи 

необходимите дейности за обслужване на населението относно доставка 

на храна, приготвяне на същата в почивни дни и други дейности, които е 

необходимо. 

2. Възлага на кмета на общината да разшири дейността на „Жив 

музей” и да започнат да се шият лични предпазни средства от работещите 

там. 

3. Освобождава наемателите със сключени договори с община 

Копривщица за наем на търговски обект, който не може да осъществява 

същата, съгласно Заповед №РД-01-24/13.03.2020г. на Министъра на 

здравеопазването, за периода в който тече извънредното положение. 

4. Възлага на кмета на община Копривщица за срока на 

извънредното положение да спре изпълнението на инвестиционната 

програма. Да организира ограничаване разходването на средства от 

общинския бюджет за същия период и изпълнението на програмата да 

става в рамките на сключените вече договори, покриването на заплатите и 

текущо необходимите разходи. 

5. Възлага на кмета на община Копривщица да организира 

санитарен контрол на достъпа. 

6. Възлага на кмета  на община Копривщица на официалната 

страница на община Копривщица регулярно да се изнася информация за 

състоянието на развитието на пандемията в община Копривщица. 
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Взимайки под внимание взетото решение на Народното 

събрание за извънредно положение в страната/ДВ бр.22 от 

13.03.2020г. и на основание чл.60 ал.1 и ал.3 от АПК, взетото 

решение влиза в предварително изпълнение. 

 

 

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

проведено на 17.03.2020 год., Протокол №9/17.03.2020 год. по точка първа от 

дневния ред с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се, след 

направените обсъждания и е подпечатано с официалният печат на Общински 

съвет – Копривщица. 

 

 

 

 

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

        / Ц. Галинова/                     /Б.Подгорски / 


