
 

1 по Решение 145 

 

  

 

 

  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № 145 

  
      гр. Копривщица           28.01.2021 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 39, ал.4 от Закона за 
общинската собственост. 

 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
 

1. Предоставя безвъзмездно право на ползване за срок от 7 години на СНЦ 

„МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон”, за целите на проект „Инициатива за 

популяризиране на местната идентичност и подхода ВОМР на територията на СНЦ 

„МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон“", код на процедурата: BG06RDNP001-19.476, 

подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности в частта малки пилотни проекти 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г., на помещение от 12 кв.м. намиращо се в сутерена в 

дясно от стълбите с вход към залата без външни стени като част от сградата на 

Старото училище: имот – публична общинска собственост: Имот № 38558.5.102, 

УПИ VII-788, кв. 56, адрес: гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов“№17 – за 

създаване на изложение „Копривщенска съкровищница“. 

2. Дава съгласие Община Копривщица да предостави Съфинансиране в размер 

на 2000 лв. (две хиляди лева) на СНЦ „Местна инициативна група – Пирдоп, 

Копривщица и Антон” за реализиране на дейностите по проект „Инициатива за 

популяризиране на местната идентичност и подхода ВОМР на територията на СНЦ 

„МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон“; 

3. Допуска предварително изпълнение на Решението от деня на приемането му, 

на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 

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

проведено на 28.01.2021 год., Протокол №23/28.01.2021 год. по точка осма от 

дневния ред с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се, след 

направените обсъждания и е подпечатено с официалният печат на Общински съвет 

– Копривщица. 

 

 

 

 

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

        / Ц. Галинова/                     /Л.Цеков /  


