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П Р Е П И С !  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  2  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 20 ноември 2019 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 3 

 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 
 

1. Полагане на клетва по реда на чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация от Венцеслава Бахчеванова, избрана за общински 

съветник при проведените избори за кмет на община, кметове на кметства и 

общински съветници на 27.10.2019 г. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

2. Изказвания, питания, становища и предложения. 

3. Избор на заместник-председател на Общинския съвет. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

4. Избор на постоянни комисии на Общинския съвет. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

5. Определяне размера на основното месечно възнаграждение на кмета на Община 

Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

6. Определяне продължителността на работното време и възнаграждението на 

председателя на Общинския съвет на Община Правец, съгласно чл.26, ал.1 от 

ЗМСМА. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 



7. Определяне на основното месечно възнаграждение на кметовете на кметства. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Определяне възнагражденията на общинските съветници за работата им в 

Общински съвет на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

9. Предложение за юридическото обслужване на Общинския съвет на Община 

Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

10. Одобряване на общата численост и структурата на Общинската администрация на 

Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Определяне представителите на Общинския съвет на Община Правец в 

Националното сдружение на общините в Република България, съгласно чл.12, ал.2 

от Устава на сдружението. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Определяне представител на Общинския съвет на Община Правец в Областния 

съвет за развитие на Софийска област. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Определяне представител на Община Правец в Асоциация по ВиК в обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

14. Определяне състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Правец 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

15. Определяне нов състав на Обществения съвет за съдействие, помощ и контрол при 

извършване на дейностите по социално подпомагане и предоставяне на социални 

услуги в община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Определяне на общински съветници за членове на комисията за картотекиране на 

нуждаещите се граждани по реда на чл.18 от Наредба №6 на ОбС-Правец за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



17. Определяне на съдебни заседатели към Районен Съд - Ботевград и Софийски 

окръжен съд за мандат 2020-2024 г. 

ВНОСИТЕЛ:Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 4 

 

ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Общинския съвет. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.24, ал.2, чл.21, ал.2, 

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

чл.14 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация,  

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

 

РЕШИ: 

1. Избира за заместник-председател на Общинския съвет  на Община Правец – 

Емилия Цайкова 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 5 

 

ОТНОСНО: Избор на постоянни комисии на Общинския съвет. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2, 

чл.27, ал.4 и чл.48 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, както и чл. 48, ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация,  

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

 

РЕШИ: 

1. Определя състава на постоянните комисии, както следва: 

 За Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Донков 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.  Бистра Драганова 

2.  Иво Начев 

3.  Павлин Цветков 

4.  Иван Иванов 

5.  Цеца Сиракова  

6.  Николай Яхов 

 

https://1drv.ms/b/s!AryOx5w4fcsLhxQ_6VlPHneEPb-j?e=KSDQdG
https://1drv.ms/b/s!AryOx5w4fcsLhxQ_6VlPHneEPb-j?e=KSDQdG


 За Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна 

среда и благоустрояване: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлин Цветков 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.  Иван Донков 

2.  Иван Иванов 

3.  Бистра Драганова 

4.  Цеца Георгиева 

5.  Цеца Сиракова  

6.  Николай Яхов 

 За Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална 

политика, вероизповедания: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Венцеслава Бахчеванова 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.  Цветелина Владимирова 

2.  Цеца Георгиева 

3.  Иво Начев 

4.  Силвия Станева 

5.  Емилия Цайкова 

6.  Цеца Сиракова 

 За Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлин Иванов Цветков 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.  Силвия Станева 

2.  Николай Яхов 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 6 

 

ОТНОСНО: Определяне размера на основно месечно възнаграждение на кмет на община 

Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.5 и ал.2, и 

чл.27, ал.3 от  ЗМСМА, както и чл. 5, ал.16 от ПМС № 67 /изм. и доп. ДВ. бр.23 

от 19.03.2019г./,  

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

 

РЕШИ: 

1. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на община Правец, в 

размер на 2 800лв. (две хиляди и осемстотин лева). 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 7 

 

ОТНОСНО: Определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общинския 

съвет на община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 26, ал.1, вр.чл.34, ал.1, 

вр.ал.2, т.2, вр.чл.21, ал.1, т.19 и ал.2 от ЗМСМА,  

 (Гласували-12; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-1) 

 

РЕШИ: 

1.Определя размер на възнаграждение на председател на ОбС Правец на 80 % от 

възнаграждението на кмета на община Правец при осем часов работен ден /пълно работно 

време/. 

2. Определя работното време на Председателя на ОбС Правец за мандат 2019- 

2023 на двучасов работен ден /непълно работно време/, при петдневна работна седмица, с 

възнаграждение, пропорционално на отработеното време. 

3. Определя основен платен годишен отпуск в размер на законно установения 

минимум 20 дни годишно, пропорционално на отработеното време. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 8 

 

ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни заплати на кметове на кметства в 

община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.5, ал.2 и 

чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл. 5, ал.16 от ПМС № 67 /изм. в Д.В. бр.23 от 19.03.2019г./,  

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

 

РЕШИ: 

1. Определя възнаграждение на кметове на кметства в размери, както следва: 

- Кмет на кметство в с. Осиковска Лакавица – в размер на 800 лв./осемстотин лева/; 

- Кмет на кметство в с. Разлив – в размер на 870 лв./осемстотин и седемдесет лева/; 

- Кмет на кметство в с. Осиковица – в размер на 870 лв./осемстотин и седемдесет лева/; 

- Кмет на кметство с. Джурово – в размер на 940 лв./деветстотин и четиридесет лева/. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 9 

 

ОТНОСНО: Определяне възнагражденията на общинските съветници в Общинския съвет 

на Община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.34, ал.1 и ал.2, т.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

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

 

 

 



РЕШИ: 

1. Определя размера на възнаграждението на общински съветник за участието му 

в заседанията на общинския съвет, на 35 % от средната работна заплата за общинската 

администрация за съответния месец. 

2. Определя възнаграждение от 30 лв. на общински съветник за участието му в 

заседания на постоянните комисии, за всяка сесия на Общинския съвет. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 10 

ОТНОСНО: Юридическо обслужване на Общинския съвет на Община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2, 

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

администрация,  

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

РЕШИ: 

1. Възлага на Кмета на Община Правец да сключи договор с Пенка Петрова относно 

юридическото обслужване на Общински съвет-Правец. 

2. Средствата за възнаграждението на юриста-консултант по договора да бъдат 

предвидени и се изплащат от §02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по 

извънтрудови правоотношения” от бюджета на Община Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 11 

ОТНОСНО: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация – 

Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.2, ал.2 и 

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

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

РЕШИ: 

1. Одобрява  числеността и структурата на общинска администрация – Правец 

съгласно /Приложение 1/. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия по 

нейното прилагане. 

Приложение: Структура на общинска администрация Правец 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 12 

 

ОТНОСНО: Определяне представителите на Община Правец в Националното сдружение на 

общините в Република България. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, 

ал.3 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ,  

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

 

 

 



 

РЕШИ: 

1. Определя Цветелина Йорданова Владимирова, Председател на Общински съвет – 

Правец за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 

България. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 13 

 

ОТНОСНО: Определяне представител на Общинския съвет на Община Правец в Областния 

съвет за развитие на Софийска област. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.27, 

ал.3 от ЗМСМА,  чл. 22, ал.2 от ЗРР,  

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

 

РЕШИ: 

 1. Определя Цветелина Владимирова, Председател на Общински съвет – Правец за 

представител на Общински съвет Правец в Областния съвет за развитие на Софийска област. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 14 

 

ОТНОСНО: Определяне представител на Община Правец в 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 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 от ЗМСМА,  

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

 

РЕШИ: 

1. Определя за представител на Община Правец в Общото събрание на Асоциацията 

по ВиК в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД-София – Румен Гунински – кмет 

на община Правец, за мандат 2019-2023 година, а при невъзможност той да участва лично, се 

определя негов заместващ представител. 

2. Определя ред за внасяне и гласуване на позициите на представителя на Община 

Правец в заседание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от „ВиК” 

ЕООД-София както следва: 

В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на проект за дневен ред за предстоящо 

редовно или извънредно заседание на Асоциацията по В и К, Кметът на Община Правец, в 

качеството си на представляващ Община Правец в Асоциацията по В и К - внася в Общински 

съвет – Правец докладна записка, която съдържа: ден, място на провеждане, дневен ред, 

предложения за решения по дневния ред и др. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Правец и Областния 

управител на Софийска област в седемдневен срок от приемането му. 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 15 

ОТНОСНО: Определяне състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.27, 

ал.3 от ЗМСМА, чл.170, ал.2 и 3 от Закона за изпълнение на наказанията и 

задържането под стража, и във връзка с Решение №153/15.06.2018 година на 

ОбС – Правец,  

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

РЕШИ: 

I. Определя Наблюдателната комисия към Общински съвет на община Правец, създадена с 

Решение №153/15.06.2018 година, да бъде в състав от 7 /седем/ члена: 

II. Определя състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет на община Правец, 

както следва: 

Председател: Цветелина Владимирова, Председател на Общински съвет – Правец; 

Секретар: Павлин Цветков, общински съветник и правоспособен юрист; 

Членове:  

1. Пробационен служител от Сектор „Пробация София област”, представител на 

ОС”Изпълнение на наказанията” - София; 

2. Секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при Община Правец; 

3. Представител на Дирекция „Социално подпомагане”, град Правец; 

4. Представител на Дирекция „Бюро по труда”  град Ботевград, филиал Правец; 

5. Представител на РУ „Полиция”, град Правец. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 16 

 

ОТНОСНО: Определяне състава на Обществения съвет за съдействие, помощ и контрол при 

извършване на дейностите по социално подпомагане и предоставяне на социални 

услуги в община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.23, във 

връзка с чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.35 от Закона за социално 

подпомагане,  

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

РЕШИ: 

1. Определя нов състав на Обществения съвет за съдействие, помощ и контрол при 

извършване на дейностите по социално подпомагане и предоставяне на социални услуги в 

Община Правец, както следва: 

 Цветелина Владимирова – Председател на Общински съвет-Правец; 

 Емилия Цайкова - общински съветник; 

 Силвия Станева - общински съветник;  

 Гълабинка Цветанова - главен експерт „ОЗСДС”; 

 Цветина Иванова – младши експерт „РРСД”; 

 Цеца Георгиева - общински съветник; 

 Снежанка Вътева - представител на Дирекция „СП”- Правец; 

 Евгени Димитров - директор на ЦНСТ, ЦСРИ-гр.Правец и ЗЖ- с. Видраре; 



 Ваня Димитрова - директор на ДЦПЛУ-гр.Правец; 

 Таня Димитрова - директор на ЦНСТСХ- гр.Правец; 

 Янка Иванова - управител на ДСП- гр.Правец. 
 

2. Общественият съвет за съдействие, помощ и контрол при извършване на 

дейностите по социално подпомагане и предоставяне на социални услуги в Община Правец 

влиза в правомощията си след влизане в сила на решението по т.1. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 17 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на нов състав на общинската комисия по чл.18 от Наредба №6 

на ОбС – Правец за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и продажба на общински жилища. 

  Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, 

чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 от Наредба №6 на ОбС – Правец за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем 

и продажба на общински жилища,  

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

РЕШИ: 

1. Определя за членове на общинската комисия по чл.18 от Наредба №6 на ОбС – 

Правец за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 

продажба на общински жилища, за картотекиране на нуждаещите се от жилища граждани, 

следните общинските съветници:  

 Цеца Сиракова;  

 Бистра Драганова; 

 Цветелина Владимирова. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 18 

 

ОТНОСНО: Предложение до Районен съд – Ботевград и Софийски окръжен съд за 

назначаване на съдебни заседатели. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.23  и чл.27, 

ал.3 от ЗМСМА, чл.67, чл.67а, ал.3 и чл.68 от ЗСВ, чл.8, ал.1 от Наредба 

№7/28.09.2017г. за съдебните заседатели във връзка с писмо № 1909/04.07.2019 

г. от председателя на Софийски окръжен съд и писмо № 812/06.08.2019 г. от 

председателя на Районен съд – Ботевград,  

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

РЕШИ: 

1. Предлага 15 (петнадесет) кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-

Ботевград, съгласно списък (Приложение №1), неразделна част от настоящото решение.  

2. Предлага 2 (двама) кандидати за съдебни заседатели за  Софийски окръжен съд, 

съгласно списък (Приложение №2), неразделна част от настоящото решение. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ /п/ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                               /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 


