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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  

ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова  - Председател на КЕУР 

   

 

ОТНОСНО: промяна на Наредба 2 

 

 Уважаеми г-н Христов,   

Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР, КОКСПЗВ и КТСУ състояло са на 

21.04.2018 г., се разгледаха предоставените материали.  

 След направени предложения от членове на комисията и разисквания се 

прие следното становище: Одобрява направеното предложение, инициирано то 

Р. Христов – председател на ОбС. 

 

 

 

21.04.2018 г.                                                                                       Радка Скендерова    

гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
    

         

 

    

До  

ОбС - Копривщица 
         

      

 

Уважаеми общински съветници, 

  

При приемане на Наредба №2 за местните такси, тяхното определяне и ад-

министрирането им, приета с Решение №197/21.09.2017год., в член 9 т.10 

от същата наредба е приета разпоредба, която се явява в разрез с чл.9а на 

действащия ЗМДТ.  Ето защо предлагам ОбС да приеме следното решение: 

 На основание чл.21 ал.1 т7 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС реши:  

Променя чл.9 т./10/ от Наредба №2 за местните такси, тяхното опреде-

ляне и администрирането им, както следва: 

 

Било: Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в 

размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се 

иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на 

общината, а в останалите случаи е общинският съвет. 

 

Става: /10/ Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни так-

си в размер до 30 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочване-

то се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът 

на общината, а в останалите случаи е общинският съвет. 

 

 

  

 

Дата: 13.03.2018 год .                             Председател на ОбС:……п…...…

  Гр.Копривщица                                  /Р. Христов/   



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  

ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова  - Председател на КЕУР 

   

 

ОТНОСНО: предоставяне под наем на лекарски кабинети 

 

 Уважаеми г-н Христов,   

Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР, КОКСПЗВ и КТСУ състояло са на 

21.04.2018 г., се разгледаха предоставените материали.  

 След направени предложения от членове на комисията и разисквания се 

прие следното становище: Одобрява направеното предложение от Кмета на 

община Копривщица. 

 

 

 

21.04.2018 г.                                                                                       Радка Скендерова    

гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  











 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  

ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова  - Председател на КЕУР 

   

 

ОТНОСНО: относно продажба на ДМА - автомобили. 

 

 

 Уважаеми г-н Христов,   

Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР, КОКСПЗВ и КТСУ състояло са на 

21.04.2018 г., се разгледаха предоставените материали.  

 След направени предложения от членове на комисията и разисквания се 

прие следното становище: Одобрява направеното предложение от Кмета на 

община Копривщица. 

 

 

 

21.04.2018 г.                                                                                       Радка Скендерова    

гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  





































 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  

ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова  - Председател на КЕУР 

   

 

ОТНОСНО: относно изработка на ПУП 

 

 

 Уважаеми г-н Христов,   

Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР, КОКСПЗВ и КТСУ състояло са на 

21.04.2018 г., се разгледаха предоставените материали.  

 След направени предложения от членове на комисията и разисквания се 

прие следното становище: Одобрява направеното предложение от Кмета на 

община Копривщица, като за сесията за 26.04.2018г., ОА да се свърже с 

инвеститора и го покани на същата. 

 

 

 

21.04.2018 г.                                                                                       Радка Скендерова    

гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  





















 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
                  

ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

гр. КОПРИВЩИЦА  

              

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  Радка Скендерова  - Председател на КЕУР 

   

 

ОТНОСНО: относно приемане отчета за изпълнението на плана за развитие 

на община Копривщица за 2017г. 

 

 

 Уважаеми г-н Христов,   

Уважаеми общински съветници,  

 

  На съвместно заседание на КЕУР, КОКСПЗВ и КТСУ състояло са на 

21.04.2018 г., се разгледаха предоставените материали.  

 След направени предложения от членове на комисията и разисквания се 

прие следното становище: Одобрява направеното предложение от Кмета на 

община Копривщица. 

 

 

 

21.04.2018 г.                                                                                       Радка Скендерова    

гр. Копривщица                                                           Председател на КЕУР  




























