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ПРОТОКОЛ 

№14 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                          Община Копривщица 

ДАТА:                                      06.07.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           17:35 h –17:50 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 06.07.2020 г. от 17:30 часа  в заседателната зала на ОбС се проведе 

извънредно заседание на Общински съвет гр. Копривщица. 

На заседанието присъстваха всички общински съветници с изключение на 

С.Шипочинов. 

 Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, представи проекта за дневен 

ред. 

1. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица във 

връзка с промяна в раздел IX, от Наредба за цени на услуги на територията на 

община Копривщица. 

2. Разни 

3. Отговори  на питания 

4. Питания       

 
Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, подложи на гласуване дневния 

ред. 
„За”- 10 - Б.Подгорски, Б. Чилов, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, С.Павлов,  

Л.Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, М.Иванов. 

„против” – 0. 
„въздържал се” – 0 

 
По първа точка от дневния ред –  Разглеждане на докладна записка от 

кмета на община Копривщица във връзка с промяна в раздел IX, от 

Наредба за цени на услуги на територията на община Копривщица. 
 

Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, даде думата на М.Тороманова 
председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – съветник, представи становището на комисията. 

 
Л.Цеков – председател на ОбС - Копривщица, постави на гласуване 

докладната на кмета на община Копривщица. 
 „За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, С.Павлов, 

Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 2 - Д.Ватахов, Р.Галинова. 

„въздържал се” – 0 
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Приема се 

Прие се решение №104 

В раздел IX, Цени „Аквапарк – Копривщица” от Наредба за цени на 

услуги на територията на община Копривщица, чл.35. Цена басейн/чадър 

еднократно за деня за: 

Било: Деца до 6 г. възраст и ученици на СУ „Любен Каравелов” – 

безплатно 

Става: Деца до 6 г. възраст - безплатно 

 
Точка трета отговори на питания. 

 Няма постъпили въпроси от предното заседание. 

 

Точка четвърта питания. 

 

Д.Ватахов – съветник: 

 

1. Гледам, че чистят пътя към гарата, обаче вършините и храстите не ги 

почистват, няма ли начин и тях да чистят. 

2. За пътя към гарата там където е пропадналата асфалтова част има ли 

някакво развитие от страна на АПИ ? Общинска администрацията да ни 

предостави входящите номера на писмата до АПИ ? 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 17:50 

часа. 

 

 
 

 

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

   /Ц.Галинова/                       /Л.Цеков/ 


