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ПРОТОКОЛ 

№33 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                                  Община Копривщица 

ДАТА:                                      24.08.2021 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:          17:10 h –17:20 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:             Цветелина Галинова 

 

 

Днес 24.08.2021 г. от 17:00 часа  в стаята на общински съвет - 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 представител от Общински съвет – Копривщица, който да бъде 

включен в областен съвет за намаляване на риска от бедствия. 

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

„против” - 0 

„въздържал се” – 0  

Приема се 

 

По първа точка от дневния ред - Определяне на представител от Общински 

съвет – Копривщица, който да бъде включен в областен съвет за намаляване 

на риска от бедствия. 

 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, представи докладната записка на кмета 

на община Копривщица с прикрепената към нея Заповед №ОА-187/12.08.2021г., на 

Областен управител на Софийска област и даде думата на съветниците за предложения.  

Б.Подгорски – съветник, а някой знае ли какъв е ефекта от тази комисия ? 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица,не, само това което ни е изпратено. 

Б.Подгорски – съветник, Заповедта е ясна, някой знае ли, кога заседава, за какво 

заседава. 

С.Павлов – съветник, като гледам предната Заповед е била 2018г., за такава комисия 

и не съм чул да заседава тази комисия. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, ако нямате други предложения аз 

предлагам за представител в областен съвет за намаляване на риска от бедствия да бъде 

съветника - Стоян Динчев Павлов. 

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, подложи на гласуване направеното от 

него предложение. 

„За”- 10 – Л. Цеков, М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, Я. Стоичков, 

Н.Кривиралчев, Б.Чилов, Б.Подгорски, М. Иванов, С.Шипочинов. 
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„против” – 0  

„въздържал се” – 1 - С.Павлов. 

Приема се  

Прие се Решение №203 

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, и във връзка с чл.64а, ал.2 от Закона 

за защита при бедствия и Заповед №ОА-187/12.08.2021г., на Областен 

управител на Софийска област. 

Определя за представител в областен съвет за намаляване на риска от 

бедствия, съветника – Стоян Динчев Павлов. 

 

Точка втора от дневния ред – разни 

М.Иванов – съветник, трети месец изтича вода от спирателния кран пред Общинско 

предприятие - „Копривщица”, и хората по горните махали вече нямат вода. Няколко 

пъти вече поставям този въпрос и никой не взима мерки, колко пъти се обаждат и 

шефа на „ВиК” – София област е казал, купете си кран и ние да си купим кран а той 

да събира таксите.  

Л.Цеков – председател на ОбС – Копривщица, ще уведомя кметицата. 

М.Иванов – съветник, тя знае, аз съм и казал лично на нея. 

Я.Стоичков – съветник, ако я няма шахтата там, водата ще е пред вратата на 

общината. 

М.Иванов – съветник, то може да не е и крана, вярно е че трябва да се разкопае, но 

може и да са заседнали боклуци. 

С.Шипочинов – съветник, ако може да се обърне внимание в районна на „Райново 

дере”, защото там шахтата връща и всичко тече по пътя. 

 

 

Точка трета от дневния ред – отговори на питания 

Няма 

 

 

Точка четвърта от дневния ред – питания  

Няма 

 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Л.Цеков закри заседанието в 17:20 часа. 

 

 

 

 

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

         /Ц.Галинова/                             /Л.Цеков/ 


