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

Р Е Ш Е Н И Я
приети на извънредно заседание на Общинския съвет на Община Правец, Софийска област,
проведено на 31 март 2020 година

_______________________
м. март 2020 година

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 4
от извънредно заседание на Общинския съвет на Община Правец
проведено на 31 март 2020 година
Р Е Ш Е Н И Е № 74
ОТНОСНО: Провеждане на настоящото заседание на Общински съвет Правец при закрити
врати.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2,
чл.27, ал.3 и чл.28, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с усложняващата се епидемична
обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното
събрание на Република България извънредно положение, последните
препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от
26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и
актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на
здравеопазването,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Заседанието да продължи като закрито.
Р Е Ш Е Н И Е № 75
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-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Изказвания, питания, становища и предложения.
2. Удължаване на срока за заплащане на такса битови отпадъци с 5 % на сто
отстъпка за настоящата година.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
3. Освобождаването на наемателите на обекти и терени – общинска собственост от
заплащането на дължимата наемна цена за периода на извънредното положение в
Република България.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
Р Е Ш Е Н И Е № 76
ОТНОСНО: Удължаване на срока за заплащане на такса битови отпадъци с 5 % на сто
отстъпка за настоящата година
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1., т.7 и чл.27, ал.4
и ал.5 от ЗМСМА, чл.18, ал.2 от Наредба №15 на Общинския съвет на община
Правец за определянето и администрирането на местните такси и цените на
услугите в община Правец,

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. През 2020 г. отстъпка от 5 на сто се прави на всички данъчно-задължени лица,
предплатили до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата година.

Р Е Ш Е Н И Е № 77
ОТНОСНО: Освобождаването на наемателите на обекти и терени – общинска собственост
от заплащането на дължимата наемна цена за периода на извънредното
положение в Република България.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 21, ал.1, т. 8 и т.23 и ал.2, чл. 27, ал.
4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание,
Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на
Министъра на здравеопазването,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъдат освободени наемателите на обекти и терени -общинска
собственост от заплащане на дължимата наемна цена за времето, за което няма да
изпълняват търговска дейност, за периода на извънредното положение – от 13.03.2020 г. до
неговата изрична отмяна.
2. Коригирането на дължимата наемна цена да бъде извършено след подаване на
декларация от страна на наемателите.
3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия,
произтичащи от настоящото решение.
4. Общински съвет – Правец допуска на основание чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение
от деня на приемането му.
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