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Р Е Ш Е Н И Я
приети на заседание на Общинския съвет на Община Правец, Софийска област,
проведено на 18 март 2021 година

_______________________
м. март 2021 година

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 3
от заседание на Общинския съвет на Община Правец
проведено на 18 март 2021 година
Р Е Ш Е Н И Е № 40
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-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния:
1. Изказвания, питания, становища и предложения.
2. Актуализиране на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
3. Заповед № ВР-7/08.03.2021 г. на Областния управител на Софийска област, във връзка с
Решение №23 от 25.02.2021 г. на Общински съвет на Община Правец.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
4. Заповед № ВР-8/08.03.2021 г. на Областния управител на Софийска област, във връзка с
Решение №24 от 25.02.2021 г. на Общински съвет на Община Правец.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
5. Отдаване под наем на общински нежилищни имоти – представляващи помещения
предназначени за „Поща” в административните сгради на кметствата в селата Джурово и
Видраре, община Правец.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
6. Отдаване под наем на общински нежилищен имот – Терен № 10 - публична общинска
собственост, с площ от 15.00 (петнадесет) кв. м., находящ се в кв. „Север”, източно от улица
с о. т. 233-256 по плана на гр. Правец, община Правец за поставяне на преместваем Търговски
обект (ветеринарен пункт).
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
7. Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственостпредставляващ Преместваем търговски обект № 3 (три), с площ от 20.00 (двадесет) кв.м.,
находящ се в УПИ XV- За площад и обществено обслужване, кв. 20 (пешеходна зона), гр.
Правец.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
8. Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственостпредставляващ помещение, с полезна площ от 17.50 (седемнадесет цяло и петдесет стотни)
кв. м., находящо се в ляво крило на двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII–
Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец

9. Разпределение съобразно законовите изисквания на Закона за общинската собственост на
наличния жилищен фонд, собственост на община Правец.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
10. Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за
финансиране разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа
и сгради публична общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
11. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програма за опазване на околната среда и
управление на отпадъците 2014 – 2020 год. и актуализираната към нея Програма за
управление на отпадъците 2015-2020 год., за 2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
12. Приемане на отчет за дейността на Исторически музей – Правец за 2020 г. и утвърждаване
на програма за дейността на Исторически музей – гр.Правец през 2021 г.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
13. Състоянието на вътрешна водопроводна мрежа с. Джурово, община Правец.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
14. Кандидатстване на община Правец с проектно предложение: „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа с. Джурово, община Правец” за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда / ПУДООС/ по Приоритет 5 : „Проекти за подобряване качеството на
питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за
населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост
от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000
жители”.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
Р Е Ш Е Н И Е № 41
ОТНОСНО: Създаване на временна комисия от общински съветници, които да проведат среща и
разговори с ръководството на „Университетски недвижими имоти - Правец” АД
относно последващите действия за Спортната зала в гр. Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.27, ал.3
от ЗМСМА,
(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
Общински съвет - Правец създава временна комисия в състав:
1. Иван Донков

– общински съветник и председател на ПК БФИНУ;

2. Павлин Цветков

– общински съветник и председател на ПК УТПСМОСБ;

3. Венцеслава Бахчеванова – общински съветник и председател на ПК ОКСЗСПВ;
4. Николай Яхов

– общински съветник;

5. Иван Иванов

– общински съветник;

6. Николай Николов

– общински съветник;

7. Пенка Петрова

– юрист на Общински съвет-Правец,

която да проведе среща и разговори с ръководството на „Университетски недвижими имоти Правец” АД относно последващите действия за Спортната зала в гр. Правец.
Р Е Ш Е Н И Е № 42
ОТНОСНО: Актуализация на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),
чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 5, ал. 2 и ал.3 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1.Допълва
ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година, както следва:
В раздел V. - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И
ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ
/НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ
ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя:
№
АОС № /
Описание на имота
по
дата
ред
19.
АЧОС №3983-II/ 76/496 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 637,1369
23.02.2021 г.
целият с урегулирана площ от 496 кв.м. с неуредени регулационни
сметки, находящ се в кв. 80 по плана за регулация на гр. Правец, община
Правец, област Софийска.

Р Е Ш Е Н И Е № 43
ОТНОСНО: Заповед № ВР-7/08.03.2021 г. на Областния управител на Софийска област, във връзка
с Решение №23 от 25.02.2021 г. на Общински съвет на Община Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 и чл.27, ал.
4 и ал. 5, чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), във връзка със Заповед № ВР-7/08.03.2021 г., Областния управител на
Софийска област и заявление с вх. № 9400- 761/09.03.2021 г.,
(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Отменя свое Решение №23 от 25.02.2021 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 44
ОТНОСНО: Заповед № ВР-8/08.03.2021 г. на Областния управител на Софийска област, във връзка
с Решение №24 от 25.02.2021 г. на Общински съвет на Община Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 и чл.27, ал.
4 и ал. 5 и чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА) и във връзка със Заповед № ВР-8/08.03.2021 г., Областния управител на
Софийска област и заявление с вх. № 9400- 482(1)/08.03.2021 г,
(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Отменя свое Решение №24 от 25.02.2021 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 45
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински нежилищни имоти – представляващи помещения
предназначени за „Поща” в административните сгради на кметствата в селата
Джурово и Видраре, община Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),
чл. 11, чл. 14, ал. 2, ал.3, и ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 30 във
връзка с чл. 24 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ), и чл. 20, ал. 1 от Наредба №5
на Общинския съвет на община Правец (ОбС-Правец) за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на „Български пощи” ЕАД,
ЕИК 121396123, следните обекти – частна общинска собственост:
1.1. Помещение - частна общинска собственост, с площ 22.00 (двадесет и два) кв.м,
представляващо обособена част от Административна сграда – кметство, с. Джурово, община
Правец, предназначено за поща, актувано с Акт за общинска собственост № 37-I/01.09.2010 г., при
месечна наемна цена в размер на 55.00 лв. (петдесет и пет лева) без ДДС.
1.2. Помещение - частна общинска собственост, с площ от 22.00 (двадесет и два) кв.м,
представляващо обособена част от Административна сграда – кметство, с. Видраре, община Правец,
предназначено за поща, актувано с Акт за общинска собственост № 38-I/24.09.2010 г., при месечна
наемна цена в размер на 55.00 лв. (петдесет и пет лева) без ДДС.
2. Определя обща месечна наемна цена в размер на 110.00 лв. (сто и десет лева) без ДДС,
съгласно Приложение №1, т. 3 от Наредба № 5 на ОбС - Правец.
3. Срок на отдаване –5 (пет) години;
4. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за
сключване на договор за наем с „Български пощи” ЕАД, за помещенията по т. 1, за срок от 5 (пет)
години.
Р Е Ш Е Н И Е № 46
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – Терен № 10 - публична общинска
собственост, с площ от 15.00 (петнадесет) кв. м., находящ се в кв. „Север”, източно от
улица с о. т. 233-256 по плана на гр. Правец, община Правец за поставяне на
преместваем Търговски обект (ветеринарен пункт).
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),
чл.11, чл.14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т.
2, чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество,
(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински
имот, Терен № 10 - публична общинска собственост, с площ от 15.00 (петнадесет) кв. м., находящ
се в кв. „Север”, източно от улица с о. т. 233-256 по плана на гр. Правец, община Правец за поставяне
на преместваем Търговски обект (ветеринарен пункт),
2. Определя следните условия за провеждане на търга:
2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 40.00 (четиридесет) лева без ДДС, съгласно
Приложение №1, т.15.3 от Наредба № 5 на ОбС - Правец.
2.2. Срок на отдаване – 5 (пет) години;
2.3. Предназначение на имота –за стопанска дейност;

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили тръжна
документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от началната
тръжна годишна наемна цена;
3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по
провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно
условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със спечелилия участник
при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
Р Е Ш Е Н И Е № 47
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственостпредставляващ Преместваем търговски обект № 3 (три), с площ от 20.00 (двадесет)
кв.м., находящ се в УПИ XV- За площад и обществено обслужване, кв. 20 (пешеходна
зона), гр. Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),
чл.11, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.
56, ал. 2, т. 1, чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински
имот – частна общинска собственост, Преместваем търговски обект № 3 (три), с площ от 20.00
(двадесет) кв.м., находящ се в УПИ XV- За площад и обществено обслужване, кв. 20 (пешеходна
зона), гр. Правец, актуван с акт за публична общинска собственост АПОС №510-I/ 07.10.2016 г.,
вписан в Службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 3073 от
18.10.2016 год., под № 30, том XII, парт. 19594.
2. Определя следните условия за провеждане на търга:
2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет лева) без ДДС, съгласно
Приложение №1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - Правец.
2.2. Срок на отдаване –3 (три) години;
2.3. Предназначение на имота – За търговска дейност;
2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили
тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от
началната тръжна годишна наемна цена;
3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по
провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно
условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия участник
при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
Р Е Ш Е Н И Е № 48
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – частна общинска собственостпредставляващ помещение, с полезна площ от 17.50 (седемнадесет цяло и петдесет
стотни) кв. м., находящо се в ляво крило на двуетажна сграда - Автогара, построена в
УПИ VIII–Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),
чл.11, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.
56, ал. 2, т. 1, чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински
имот – частна общинска собственост, представляващ помещение – с полезна площ от 17.50
(седемнадесет цяло и петдесет стотни) кв. м., находящо се в ляво крило на двуетажна сграда Автогара, построена в УПИ VIII–Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец с акт за частна
общинска собственост № 0112 -II / 02.08.1999 г, вписан в Службата по вписванията - гр. Ботевград
към Агенцията по вписванията с вх. рег. № 2664 от 13.11.2008 г., под № 157 том X, н. д. № 2243,
парт. 59.
2. Определя следните условия за провеждане на търга:
2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 87.50 лв. (осемдесет и седем лева и петдесет
стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.1 от Наредба № 5 на ОбС - Правец.
2.2. Срок на отдаване –3 (три) години;
2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност;
2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили
тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от
началната тръжна годишната наемна цена;
3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по
провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно
условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия участник
при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
Р Е Ш Е Н И Е № 49
ОТНОСНО: Разпределение съобразно законовите изисквания на Закона за общинската
собственост на наличния жилищен фонд, собственост на община Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 и чл.27, ал.
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),
чл.42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 3, ал.1 и ал. 2 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 3 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север”, за ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ и ЖИЛИЩА ЗА
ПРОДАЖБА, както следва:
1.1. бл. 108А
– ап. 11 – АЧОС №3923/13.01.2021 г. ;
1.2. бл. 202
- ап. 17 – АЧОС №0068/09.07.1997 г. ;
1.3. бл. 401
- ап. 32 – АЧОС №0060-II/09.07.1997 г.;
2. Определя 2 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север”, като ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА,
както следва:
2.1. бл. 301
- ап. 53 – АЧОС №3033/16.08.2018 г.;
2.2. бл. 403
- ап. 11 – АЧОС №1203/11.04.2014 г;
3. Определя 2 бр. апартаменти в гр. Правец, като РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА, както следва:
3.1. бл. 110 - ап. 60 – АЧОС №1140/19.03.2014 г. ;
3.2. aп. 1, кв. 17 – Административна стопанска сграда, тяло „А“, - АЧОС №3357/
27.03.2019 г;
Р Е Ш Е Н И Е № 50
ОТНОСНО: Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за
финансиране разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична

мрежа и сгради публична общинска собственост.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21(1), т.6 и чл.52(1), във връзка
чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси и във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г., и Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,
(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1.Дава съгласие да бъде трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в размер
на 714 515 лв. в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища
и улична мрежа и сгради публична общинска собственост / Приложение№14 на Министерство на
финансите /
Р Е Ш Е Н И Е № 51
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програма за опазване на околната
среда и управление на отпадъците 2014 – 2020 год. и актуализираната към нея
Програма за управление на отпадъците 2015-2020 год., за 2020.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА и чл. 79, ал. 5 от ЗООС и чл. 52, ал. 9 от ЗУО,
(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програма за опазване на околната
среда и управление на отпадъците 2014 – 2020 год. и актуализираната към нея Програма за
управление на отпадъците 2015-2020 год., за 2020.
Р Е Ш Е Н И Е № 52
ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Исторически музей – Правец за 2020 г. и
утвърждаване на програма за дейността на Исторически музей – гр.Правец през 2021г.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.27, ал.3,
във връзка с чл.17, т.5 и т.9 от ЗМСМА,
(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Приема Отчета за дейността на Исторически музей-Правец през 2020 година.
2. Приема Програма за дейността на Исторически музей – гр.Правец през 2021 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 53
ОТНОСНО: Състоянието на вътрешна водопроводна мрежа с. Джурово, община Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл 21, ал. 1, т. 19 и т. 23 и ал. 2 и
чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Констатира недостиг на вода и липса на резервни водоизточници за водопроводната
мрежа на с. Джурово, община Правец.
Р Е Ш Е Н И Е № 54
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Правец с проектно предложение: „Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа с. Джурово, община Правец” за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда / ПУДООС/ по Приоритет 5 : „Проекти за подобряване

качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейнобитови цели за населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на водопроводи, при
доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни
системи, които обслужват до 2000 жители”.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 и чл.27,
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс,
(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за финансиране на проект
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Джурово, община Правец” за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда / ПУДООС/ по Приоритет 5 : „Проекти за подобряване качеството на питейната
вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и
реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на
водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители”.
2. 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, изразяващ се в необходимостта от подобряване качеството на питейната вода и
повишаване на ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението на
село Джурово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ /п./
СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ:
/Цветелина ВЛАДИМИРОВА/

