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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  1 1  
 

от  извънредно заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 8 октомври 2021 година 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 173 

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. 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 

2. Откриване на бюджетно звено „Спортни бази за спорт за всички“  при Община Правец и 

актуализиране на бюджета на община Правец за 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 174 

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.23 и чл.27, ал.3 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.60, 

ал.1 от АПК и изискванията при кандидатстване пред ПУДООС – Предприятие за 

управление на дейностите за опазване на околна среда за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на водите“ 

/последно изменени с решение на УС Протокол №4/01.07.2021 г./, 

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

РЕШИ: 

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

Предприятие за управление на дейностите за опазване на околна среда за отпускане на 

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

обект: 

„Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извън площадкова довеждаща 

инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с 

реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец 

 ЕТАП V – Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на 

довеждащ колектор от РШ123 на главен клон I до главен дъждопреливник пред 

ПСОВ Правец. 

 ЕТАП VI – Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на 

захранващ водопровод до водомерна шахта на ПСОВ Правец; 

 Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа – главен клон IV“.  



Исканата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 3 904 290,83 лв. /три милиона 

деветстотин и четири хиляди двеста и деветдесет лева и осемдесет и три стотинки/ с ДДС. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за подготовка 

и подаване на заявление за кандидатстване. 

3. 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, а именно: спазване на срок за кандидатстване с проект за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ, засягащ пряко жителите на община Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 175 

ОТНОСНО: Откриване на бюджетно звено „Спортни бази за спорт за всички“  при Община 

Правец и актуализиране на бюджета на община Правец за 2021 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т.6 и чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.122, ал.2 и ал.3, чл.124 и чл.172 от Закона за публичните финанси и чл. 60, ал. 1 

от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 

2021 г., ПМС №408/05.01.2021 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. ОТКРИВА бюджетно звено „Спортни бази за спорт за всички“ при Община Правец към 

местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“. 

2. Определя численост на персонал от 6 щатни бройки и фонд работна заплата заедно с 

осигурителните плащания на бюджетно звено „Спортни бази за спорт за всички “ при Община 

Правец към местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ в размер на 18 774 лв. до 

31.12.2021 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Правец да утвърди длъжностно щатно разписание с 

конкретни длъжности, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, за 

дейност „Спортни бази за спорт за всички“ при Община Правец, в рамките на утвърдената от 

Общински съвет обща численост на персонала и средства за работни заплати. През годината 

Кметът може да извършва промени по длъжностното щатно разписание на дейността, само в 

рамките на определената численост и средства за работна заплата. 

4.  Определя Разходи за дейността на  „Спортни бази за спорт за всички“ по пар.§10-00 

„Издръжка“ до 31.12.2021 г. в размер на 25 000 лв. 

5. Намалява разходите в местна дейност „Други дейности по жилищното строителство, 

БКС и опазване на околната среда“ по бюджета на Община Правец по пар.10-00 „Издръжка“ с 

43 774 лв., които да бъдат прехвърлени по пар. 10-00 „Издръжка“ звено „Спортни бази за спорт 

за всички“ 

6. Задължава Кмета да извърши приетите изменения в общинския бюджет за 2021 г. в 

съответната функция, дейности, приходни и разходни параграфи, съгласно Единната бюджетна 

класификация за 2021 г.  

7. 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 функциониране на Спортен комплекс – 

Правец с оглед тренировъчния процес на спортните клубове и в необходимостта от задължителна 

поддръжка и охрана на материалната база. 
 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ  /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                             /Емилия ЦАЙКОВА/ 


