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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № 223 

  
      гр. Копривщица           25.11.2021 година 

 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, промяна в Правилника за организацията и 

управлението на дейността на ОП „Копривщица” – гр.Копривщица. 

 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
 

Става: Раздел I, чл. 2, т. 5  

„Снегопочистване и зимно поддържане на урбанизирана територия на град 

Копривщица.“ 

Става: Раздел I, чл. 2, т. 8 

„Организация и контрол на движението и паркирането на ППС в града.“  

Добавя се нова точка 9 към чл. 2 

Става: Раздел I, чл. 2, т. 9 

„Организация и изпълнение на дейностите по сметосъбиране и 

сметоизвозване на територията на Община Копривщица.“ 

Става: Раздел II, чл. 7, ал. 1 

„ОП „Копривщица” - гр. Копривщица осъществява своята дейност с отделна 

разплащателна банкова сметкa.“ 

Става: Раздел II, чл. 9, ал. 1, т. 4 

„Приходи от наеми, такси и услуги.“ 

Добавя се нова точка 38 към чл. 10, ал. 2 

Става: Раздел II, чл. 10, ал. 2, т. 38 

„Сметосъбиране и сметоизвозване.“ 

Добавя се нова точка 39 към чл. 10, ал. 2 

Става: Раздел II, чл. 10, ал. 2, т. 39 

„Снегопочистване и зимно поддържане на урбанизираната територия на град 

Копривщица.“ 

Става: Раздел II, чл. 13, ал. 4 

„Актуализация на одобрения бюджет се извършва при необходимост, след 

предложение от Директора на предприятието до Кмета на Община Копривщица и 

след разглеждане и утвърждаване от Общински съвет - Копривщица.“ 

Премахва се ал. 7 от Раздел II, чл. 13. 

Става: Раздел III, чл. 17, ал. 3, т. 4 
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 „Професионален опит: не по-малко от 3 (три) години трудов стаж по 

специалността, придобит след завършване на висше образование.“ 

Става: Раздел III, чл. 17, ал. 4, т. 4 

 „Представя план-сметка за необходимите на ОП бюджетни средства за 

следващата година.“ 

Става: Раздел III, чл. 17, ал. 4, т. 5 

 „Представя годишен план за ползване за всяка следваща година.“ 

 

Става: Раздел IV, чл.21 

Численият състав и структурата на ОП „Копривщица” се утвърждава 

ежегодно с приемането на бюджета на община Копривщица и структурата на 

общинската администрация. 

 

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

проведено на 25.11.2021 год., Протокол №36/25.11.2021 год. по точка четвърта от 

дневния ред с 7 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се, след 

направените обсъждания и е подпечатено с официалният печат на Общински съвет 

– Копривщица. 

 

 

 

 

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

        / Ц. Галинова/                   /Л.Цеков /  


