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ПРОТОКОЛ 

№19 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                          Община Копривщица 

ДАТА:                                      14.10.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           17:30 h –18:00 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

 

Днес 14.10.2020 г. от 17:30 часа  в голямата заседателната зала на община 

Копривщица се проведе извънредно заседание на  Общински съвет гр. Копривщица.  

На заседанието присъстваха всички общински съветници. 

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

ред. 

1. Определяне на представители от Общински съвет – Копривщица за членове 

на комисията за проучване и изготвяне на предложение за закупуване на кантар и 

организиране на дейност по продажба на дърва за населението и заплащане на тон, 

определена със заповед на кмета РД-383/08.10.2020г. 

2. Разни 

3. Отговори на питания 

4. Питания 

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

изчетения дневен ред. 

„За”- 11 – Л. Цеков, М. Тороманова, Р. Галинова, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Н. 

Кривиралчев, Б. Чилов, С. Павлов, М. Иванов, С. Шипочинов, Б. Подгорски. 

„против” - 0 

„въздържал се” 0 

 

По първа точка от дневния ред -  Определяне на представители от 

Общински съвет – Копривщица за членове на комисията за проучване и 

изготвяне на предложение за закупуване на кантар и организиране на 

дейност по продажба на дърва за населението и заплащане на тон, 

определена със заповед на кмета РД-383/08.10.2020г. 

Л. Цеков – председател на ОбС - Колеги, давайте предложения за 

представители. 

Д. Ватахов – съветник, предлагам Мария Тороманова. 

С. Шипочинов – съветник,  предлагам Стоян Павлов. 

Н. Кривиралчев – съветник,  предлагам Борис Подгорски. 

Р. Галинова – съветник,  предлагам Любомир Цеков. 

Я. Стоичков – съветник, предлагам Димитър Ватахов. 

Б. Подгорски- съветник,  предлагам Яни Стоичков. 

Д. Ватахов – съветник, давам отвод. 

Я. Стоичков – съветник, давам отвод. 

Л. Цеков – председател на ОбС-Копривщица, да преминем към гласуване на 

всеки по реда на предлагане: 

М. Тороманова да е един от представителите на ОбС – Копривщица в комисията 

за проучване и изготвяне на предложение за закупуване на кантар и организиране 
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на дейност по продажба на дърва за населението и заплащане на тон, определена 

със заповед на кмета РД-383/08.10.2020г  

„За”- 11 – Л. Цеков, М. Тороманова, Р. Галинова, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Н. 

Кривиралчев, Б. Чилов, С. Павлов, М. Иванов, С. Шипочинов, Б. Подгорски. 

„против” - 0 

„въздържал се” 0 

С. Павлов да е един от представителите на ОбС – Копривщица в комисията за 

проучване и изготвяне на предложение за закупуване на кантар и организиране на 

дейност по продажба на дърва за населението и заплащане на тон, определена със 

заповед на кмета РД-383/08.10.2020г  

„За”- 9 – Л. Цеков, М. Тороманова, Р. Галинова, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Б. 

Чилов, С. Павлов, М. Иванов, С. Шипочинов. 

„против” - 0 

„въздържал се” 2 - Б. Подгорски, Н. Кривиралчев. 

Б. Подгорски да е един от представителите на ОбС – Копривщица в комисията 

за проучване и изготвяне на предложение за закупуване на кантар и организиране 

на дейност по продажба на дърва за населението и заплащане на тон, определена 

със заповед на кмета РД-383/08.10.2020г  

„За”- 4 – Я. Стоичков, Н. Кривиралчев, Б. Чилов, Б. Подгорски. 

„против” – 1 - С. Шипочинов. 

„въздържал се” 6 -. Л. Цеков, М. Тороманова, Р. Галинова, Д. Ватахов, С. 

Павлов, М. Иванов. 

Л. Цеков да е един от представителите на ОбС – Копривщица в комисията за 

проучване и изготвяне на предложение за закупуване на кантар и организиране на 

дейност по продажба на дърва за населението и заплащане на тон, определена със 

заповед на кмета РД-383/08.10.2020г  

„За”- 7 – Л. Цеков, М. Тороманова, Р. Галинова, Д. Ватахов, С. Павлов, М. 

Иванов, С. Шипочинов. 

„против” - 0 

„въздържал се” 4 - Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, Б.Подгорски. 

 

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

направените предложения: 

На основание чл. 21 ал.1 т.23  от ЗМСМА ОбС-Копривщица реши: 

Представители от ОбС-Копривщица в комисията за проучване и изготвяне на 

предложение за закупуване на кантар и организиране на дейност по продажба на 

дърва за населението и заплащане на тон, определена със заповед на кмета РД-

383/08.10.2020г са Мария Тороманова, Стоян Павлов и Любомир Цеков. 

„За”- 9 – Л.Цеков, М. Тороманова, Р. Галинова, Д. Ватахов, Я. Стоичков, Б. 

Чилов, С. Павлов, М. Иванов, С. Шипочинов. 

„против” - 0 

„въздържал се” 2 - Б. Подгорски, Н. Кривиралчев. 

Приема се 

Прие се Решение №122 

На основание чл. 21 ал.1 т.1  от ЗМСМА ОбС - Копривщица реши: 

Представители от ОбС - Копривщица в комисията за проучване и 

изготвяне на предложение за закупуване на кантар и организиране на 

дейност по продажба на дърва за населението и заплащане на тон, 

определена със заповед на кмета РД-383/08.10.2020г са Мария Тороманова, 

Стоян Павлов и Любомир Цеков. 
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Точка втора от дневния ред – разни  

М. Тороманова – съветник: Колеги, предлагам да се разберем комисията да е от 

всички, ако искат да дойдат и другите колеги, за да е обща комисията. Предполагам, 

че всички ще имат въпроси по отчета за бюджета за шестмесечието. 

 

Точка трета от дневния ред – отговори на питания 

Няма отговори на питания. 

Точка четвърта от дневния ред – питания 

Няма питания. 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 18:00 

часа. 

 

 

 

 

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

    /Ц.Галинова/                       /Л.Цеков/ 


