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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  4  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 29 март 2021 година 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 55 

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: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Правец 2021-2027г. 

(ПИРО) 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за 

Водено от общностите местно развитие“ във връзка със  сключено Споразумение № РД 50-

31 от 19.04.2018 г.,  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

на мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” сключено между УО 

на ПРСР 2014- 2020 и  СНЦ  „МИГ Ябланица – Правец”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 56 

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Правец 2021-

2027г.(ПИРО). 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.27, ал.3 от 

ЗМСМА и на основание чл.13, ал.4, и чл.24, ал.1 от Закона за регионално развитие и 

чл.21, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие, 

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

РЕШИ: 

1. Общински съвет Правец приема „План за интегрирано развитие на Община Правец 2021-

2027г.” 

Р Е Ш Е Н И Е   № 57 

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране 

на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със  сключено 

Споразумение № РД 50-31 от 19.04.2018 г.,  за изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” сключено между УО на ПРСР 2014- 2020 и  СНЦ  „МИГ 

Ябланица – Правец”. 



Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 

и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредба № 

1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране 

на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ и Споразумение № РД 50-

31 от 19.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие", сключено между Управляващият орган на ПРСР 2014 - 2020 г. и СНЦ 

„Местна инициативна група Ябланица Правец“ със седалище и адрес на управление: 

гр. Ябланица пл.“Възраждане“3, представлявано от Ивелин Йошев и Заповед № РД 

09-732/10.08.2018 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г., 

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

РЕШИ: 

1. Упълномощава кмета на община Правец да подпише Запис на заповед, без протест и без 

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 36910.00 лв. (Тридесет и 

шест хиляди деветстотин  и десет лева .) за обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-31 от 19.04.2018 

г. по подмярка 19.4 на мярка 19, за Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ 4МИГ Ябланица-Правец“, сключен между СНЦ „МИГ Ябланица - 

Правец“ и ДФ „Земеделие”. 

Със срок за предявяване за плащане - до 30.06.2022 г. (до 6 (шест) месеца след изтичане 

на срока за изпълнение на одобрените дейности от стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на територията на общините Ябланица и Правец, финансирана със 

Споразумение №РД 50-31 от 19.04.2018 г.) за 2020 г. 

 

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Ябланица-Правец” да             

подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение №РД 

50-31 от 19.04.2018 г. и да ги представи пред  Държавен фонд „Земеделие” .- Разплащателна агенция. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                               /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 


