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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 5  

от  извънредно заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 22 март 2019 година 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 68 

 

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. Изменение на Решение №59/28.02.2019 г., прието на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и чл. 2 от 

ЗМСМА за Кандидатстване на Община Правец с проект: „Обновяване на площи за широко 

обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк – ограда и 

паркинг“ в гр.Правец за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

         ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                   Кмет на Община Правец 

3. Издаване на записи на заповеди от кмета на Община Правец обезпечаващи авансово 

плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР и № 

BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР от 07.03.2019 г. за 

безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - 

Компонент 1 за реализиране на проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 69 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №59/28.02.2019 г., прието на основание чл. 21, ал. 1, т.23 

и чл. 2 от ЗМСМА за Кандидатстване на Община Правец с проект: 

„Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и 

възстановяване на гробищен парк – ограда и паркинг“ в гр.Правец за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г. 

  Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 99, т.1 от АПК, чл. 21 ал. 

1 т. 23 ал.2 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, 

  (Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
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Р Е Ш И: 

 

1.Изменя Решение № 59 от 28.02.2019 г. на Общинския съвет на община Правец, текста „при 

условията на Наредба № 12 от 12 от 25 юли 2016 г. на МЗХ”, да се чете текста: „СВОМР на 

МИГ Ябланица Правец”, както следва:  

1. Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да кандидатства по 

под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. с проектно предложение: 

„Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на 

гробищен парк – ограда и паркинг“ при условията на  СВОМР на МИГ Ябланица Правец за 

прилагане на подмярка 7.2. 

2. Общински съвет на Община Правец декларира, че Дейностите, включени в проект 

„Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на 

гробищен парк – ограда и паркинг“ съответстват на Хоризонтален Приоритет 1.: 

Инфраструктура от Общинския план за развитие на Община Правец за периода 2014-2020 г. 

Специфична цел №4: Развитие на общетвена, културна и религиозна инфрастуктура 

3.Общински съвет на Община Правец указва на Община Правец да спазва 

законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за 

предоставяне на финансова помощ, съгласно на СВОМР на МИГ Ябланица Правец, за 

прилагане на подмярка 7.2. 

4. Общински съвет-Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително 

изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му предвид наличие на особено 

важен обществен интерес, а именно: спазване на срок за кандидатстване с проект за отпускане 

на безвъзмездна финансова помощ, засягащ пряко жителите на община Правец. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 70 

 

ОТНОСНО: Издаване на записи на заповеди от кмета на Община Правец обезпечаващи 

авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0023-

C01 по ОП РЧР и № BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по ОП 

НОИР от 07.03.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по процедура 

BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1 за 

реализиране на проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”. 

  

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и 

чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, както и на основание чл.60, ал.1 от АПК, 

  (Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

1.Упълномощава  кмета  на  Общината   Правец да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и разноски, в полза на Министерство на труда и социалната политика,  в  размер  на  

99 880,00 лв. (деветдесет и девет хиляди осемстотин и осемдесет лева) за обезпечаване на 100 

% от заявения размер на авансово плащане  с падеж датата на влизане в сила на решението за 

верификация на окончателното искане за плащане по Административен договор с рег.№ 

BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 за проект „Правец– среда за активно социално приобщаване”, което представлява 

20% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ. Общински съвет 

Правец одобрява поемането на гореописаното задължение. 
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2. Упълномощава  кмета  на  Общината   Правец да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и разноски, в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“,  в  размер  на  77 976,00 лв. (седемдесет и седем хиляди 

деветстотин седемдесет и шест лева) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 

плащане  с падеж датата на влизане в сила на решението за верификация на окончателното 

искане за плащане по Административен договор с рег.№ BG05M9OP001-2.018-0023-

2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

разтеж” 2014-2020 за проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”, което 

представлява 20% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ. 

Общински съвет Правец одобрява поемането на гореописаното задължение. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.018-

0023-C01 по ОП РЧР и № BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР от 

07.03.2019 г. 

4. Общински съвет Правец одобрява поемането на описаното в т.1 и т.2 от настоящото 

решение задължение в общ размер 177 956,00лв. (сто седемдесет и седем хиляди деветстотин 

петдесет и шест лева), представляващо 20% от стойността на предоставената безвъзмездна 

финансова помощ по Административен договор № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР 

и № BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР. 

5. Общински съвет- Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително 

изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му предвид наличие на особено 

важен обществен интерес, а именно: осигуряване на обучение и заетост, социално-здравни и 

образователни услуги на жителите на община Правец. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ:       

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 


