Общински съвет на община Правец
2161 град Правец, пл. “Тодор Живков” № 6
тел: + 359 7133 2288; факс: + 359 7133 2433
Е-mail: obsavet@pravets.bg
www.pravets.bg
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приети на извънредно заседание на Общинския съвет на Община Правец, Софийска област,
проведено на 08 март 2019 година

_______________________
м. март 2019 година
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ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№4
от извънредно заседание на Общинския съвет
проведено на 08 март 2019 година
Р Е Ш Е Н И Е № 63
ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.2 и чл.27,ал.3
от ЗМСМА,
(Гласували- 13; “За”- 13 “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния:
1. Изказвания, питания, становища и предложения.
2. Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства в
община Правец.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
3. Гласуване средства за подпомагане на възрастните хора (пенсионери) от община Правец за
Великденските празници.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
4. Откриване на процедура за провеждане на обществена поръчка за възлагане на обществен
превоз на пътници по утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
5. Заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София.
ВНОСИТЕЛ: Николай Яхов
Председател на Общински съвет-Правец
Р Е Ш Е Н И Е № 64
ОТНОСНО: Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на
кметства в община Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.
21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства в община
Правец, считано от 01.01.2019 г., както следва:
- Кмет на кметство в с. Калугерово - 770 лв.;
- Кмет на кметство в с. Манаселска река - 770лв.;
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- Кмет на кметство в с. Равнище - 770 лв.;
- Кмет на кметство в с. Осиковска Лакавица - 770 лв.;
- Кмет на кметство в с. Разлив - 870 лв.;
- Кмет на кметство в с. Осиковица - 870 лв.;
- Кмет на кметство в с. Видраре - 870 лв.;
- Кмет на кметство в с. Джурово - 940 лв.
2. Размерът на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен
характер на кметовете на кметства се определя съгласно Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата, приета с ПМС №4 на МС от 17.01.2007 г., действащата
нормативна уредба и в рамките на утвърдения бюджет.
3. Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на община Правец.
Р Е Ш Е Н И Е № 65
ОТНОСНО: Гласуване средства за подпомагане на възрастните хора /пенсионери/ от община
Правец за Великденските празници.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21(1), т.6 и ал.2, чл.27,
ал.4 и ал.5, чл.52(1) от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1.Одобрява средства в размер на 9000 лв. да бъдат прехвърлени от пар.§10-20 „Външни
услуги“ функция „Общо държавни служби“, дейност „Общинска администрация“ по пар. § 4214 „Обезщетения и помощи по Решение на Общинския съвет“ функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност „Клубове на пенсионера и инвалида“ и да бъдат
използвани за подпомагане на възрастните хора /пенсионери/ от община Правец за
Великденските празници.
Р Е Ш Е Н И Е № 66
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на обществена поръчка за възлагане на
обществен превоз на пътници по утвърдени общинска, областна и републиканска
транспортни схеми.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.25 и ал.2 от
ЗМСМА във връзка с чл.19, ал. 2, от Закона за автомобилните превози и чл. 16в и
чл.16д, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, обн. ДВ,
бр.32 от 29.03.2002г., в съответствие с Регламент (ЕО) №1370/2007 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Да се проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за
възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии от Общинска, Областна и
Републиканска транспортни схеми за срок от 5 (пет) години.
2. Делегира изпълнението на своите функции на кмета на община Правец, относно
подготовката, провеждането и избора на изпълнители, като го упълномощава да предприеме
всички фактически и правни действия по провеждане на процедурата по реда на ЗОП с
посочения в т. 1 предмет и условия.
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Р Е Ш Е Н И Е № 67
ОТНОСНО: Заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София..
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.198е, ал.3, ал.5 от Закона
за водите(ЗВ), чл.5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.27,
ал.3 от ЗМСМА,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Определя за представител на Община Правец в Общото събрание на Асоциацията по ВиК
на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД-София – Румен Илиев Гунински – Кмет на
община Правец, за мандат 2015-2019 година.
2. В качеството си на Представител на Община Правец в Асоциацията по ВиК на обособена
територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД-София, да гласува по следния начин:
2.1. По т.1 - отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД-София за 2018год. - да гласува „ЗА”
приемане на отчета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД-София за 2018год.
2.2. По т.2 – финансов отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД-София за 2018год.- да
гласува „ЗА” приемане на финансов отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД-София за 2018 год.
2.3 По т.3 – Обсъждане и приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД – София за 2019год.- да
гласува „ ЗА“ приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД – София за 2019 год.
2.4 По т.4 – Съгласуване на проект за бизнес план за развитието на дейността на „ВиК“
ЕООД-София за периода 2017-2021 год. - да гласува „ ЗА“ Съгласуване на проект за бизнес план
за развитието на дейността на „ВиК“ ЕООД-София за периода 2017-2021 год.
2.5. По т.4 – други- Да гласува по своя преценка и защитавайки интересите на Община
Правец.
3. В случай, че бъде включена в дневния ред предложената от община Правец точка за
предаване на нови ВиК-активи на община Правец, а именно „Битова канализация на махала
„Живковска”- гр. Правец” по улица от о.т. № 2044 през о.т. № 1217 до о.т. № 1110 по ПУП-ПР
на гр. Правец и ПУР на махала „Живковска“, да гласува „ ЗА“ Приемане на „Битова
канализация на махала „Живковска”- гр. Правец” по улица от о.т. № 2044 през о.т. № 1217 до
о.т. № 1110 по ПУП-ПР на гр. Правец и ПУР на махала „Живковска“ в активите на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД –
София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ:
/инж. Николай ЯХОВ/

