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П  Р  О  Т  О  К  О  Л     П Р Е П И С !  

№ 1 2  

от  извънредно заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 12 септември 2019 година 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 197 

 

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. Кандидатстване на Община Правец за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

от ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 198 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Правец за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ от ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите за  опазване на 

околната среда. 

  Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

Изискванията при кандидатстване пред ПУДООС – Предприятие за управление 

на дейностите за опазване на околната среда за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ за проекти в сектор „Управление на водите“ /последно 

изменени с решение на УС Протокол №5 от 30.11.2018г./ 

  (Гласували- 12; “За”- 12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за финансиране от ПУДООС – 

Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда, за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на водите“, чрез проект за обект:  

„Улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обезпечаване с питейна 

вода, битова и дъждовна канализация и улици на квартали 168, 169 и 170, както и към квартал 9 по 

действащите подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, област Софийска“ 

ПОДОБЕКТ: „Улични мрежи и съоръжения – ВОДОПРОВОД за квартали 168, 169 и 170, 

както и към кв. 9 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, 

област Софийска“ 

ПОДОБЕКТ: „Улични мрежи и съоръжения – КАНАЛИЗАЦИЯ за квартали 168, 169 и 170, 

както и към кв. 9 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, 

област Софийска“. 

Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ е в размер на   1 318 060,74 лв. /един 

милион триста и осемнадесет хиляди и шестдесет лева и 74 стотинки/ , от които за канализация - 1 

026 003,56 и за водопровод - 292 057,18лв. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходите действия за 

подготовка и подаване на заявление за кандидатстване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ:       

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 


