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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 09 май 2022 година 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 62 

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. Предоставяне на Публични ВиК активи. 
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Предложение за допълване на квартали към I-ва и II-ра зона, съгласно компонентите на 

градската среда и техните елементи в град Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Определяне представител за Община Правец в областна комисия за изработване на 

областна здравна карта. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Възлагане изпълнение на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) - патронажна 

грижа по във връзка с процедура   BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + 

Компонент 2”,   Оперативна   програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 63 

ОТНОСНО: Предоставяне на Публични ВиК активи. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА,чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, §9, ал. 10 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 год., изм. И доп. ДВ, бр. 58 от 2015 год.) във 

връзка с чл. 198б, т. 2,  от Закона за водите и чл. 4.4 от Договор 16.03.2016 год. в 

сила от 01.04.2016 год. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги между Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената 

територия и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София, 

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

 



РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Правец да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, новоизградени ВиК активи, придобити в 

резултат на изпълнение на проект:  

„Улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обезпечаване с питейна 

вода, битова и дъждовна канализация и улици на квартали 168, 169 и 170, както и към квартал 9 

по действащите подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, област 

Софийска“ 

Етап 1- ПОДОБЕКТ: „Улични мрежи и съоръжения – КАНАЛИЗАЦИЯ за квартали 168, 

169 и 170, както и към кв. 9 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, 

община Правец, област Софийска“ 

2. Възлага на Кмета на община Правец да проведе процедурата по предаване на описаните 

в т. 1 ВиК-активи. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 64 

ОТНОСНО: Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена 

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

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.198е, ал.3, ал.5 от Закона 

за водите(ЗВ), чл.5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал. 5  

от ЗМСМА и чл.60, ал.1 от АПК, 

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

РЕШИ: 

1. Определя Румен Гунински – кмет на община Правец, за представител на Община 

Правец в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- София, насрочено за 

10.05.2022 година, от 11.00 часа.  

2. Определя Румен Гунински – кмет на община Правец за представител на Община 

Правец при провеждане на заседание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София и за датата 07.06.2022 г., предложена като 

резервна при липса на кворум на 10.05.2022г. за провеждане на редовно присъствено заседание 

на Асоциация по ВиК на обособена територия. 

3. В качеството си на Представител на Община Правец в редовно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД- София, кмета на община Правец да гласува по следния начин:  
 

3.1 По т.1 – Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособена 

територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2021 г. - да гласува „ЗА” приемане на отчета 

за дейността на асоциацията. 

3.2  По т.2 – Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията по В и К на 

обособена територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2021 г. - да гласува „ЗА” приемане 

на финансвия отчет на асоциацията. 

3.3  По т.3 – Обсъждане и приемане на бюджет на Асоциацията по В и К на обособена 

територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2022 г. - да гласува „ЗА” приемане на 

бюджета на асоциацията за 2022 г. 

3.4  По т.4 – Други- да гласува по своя преценка в защита на интереса на Община Правец. 

4. Общински съвет-Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително 

изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му. 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 65 

ОТНОСНО: Предложение за допълване на квартали към I - ва зона и II - ра зона, съгласно 

компонентите на градската среда и техните елементи в град Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и чл.27, ал.3 

от ЗМСМА , 

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

РЕШИ: 

Определя следните граници на зоните в град Правец: 

І.ПЪРВА ЗОНА : 

Обхваща: 

1.Квартали: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9 с изключение на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII-

6501 жил. с-во, УПИ XIV-6504, УПИ XV-6504, УПИ XVI-6500, УПИ XVII-6502, УПИ XVIII-

6460, УПИ XIX-6520, УПИ XX-6521, УПИ XXI-6503, УПИ XXII-6503, УПИ XXIII-6503, УПИ 

XXIV-6530,6531, УПИ XXV-6529, УПИ XXVIII-общ. обсл, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 23 с изключение на УПИ V-обектова охрана, УПИ V-6328, УПИ VI-6327, УПИ VII-6326, УПИ 

VIII-6325, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 101, 115, 117, 127, 131, 132, 166, 167, 171, 172, 173 176, 177  

ІІ.ВТОРА ЗОНА : 

Обхваща квартали: част от 9, част от 23, 38, 39, 48, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 

70, 71, 72, 75, 76, 79, 83, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 95a, 96, 97, 98, 100, 102, 109, 110, 118, 119, 120, 121, 

122, 123, 124, 125, 134, 142, 143, 149, 151, 152, 153, 154, 156 157, 158, 159, 163, 164, 165, 168, 169, 

170, 175, 210, 211 (образуван от изменение на квартал 61) 

ІІІ.ТРЕТА ЗОНА : 

Обхваща квартали: 2, 74, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 

130, 139, 140, 141, 150, 155, 160, 161, 162, 207, 208, и махалите: ”Скърнава” (квартали 212, 213, 

214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230) , ”Драганска”, 

”Дивчов рът”, ”Манастирица”, ”Живковска” и ”Никовци”. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 66 

ОТНОСНО: Определяне представител за Община Правец в областна комисия за изработване на 

областна здравна карта. 

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, чл.29, ал.2, 

ал.3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл.60, ал.1 от АПК, 

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

РЕШИ: 

1. Определя за представител в областната комисия за изработване на областна здравна 

карта д-р Венцеслава Бахчеванова. 

2. Общински съвет-Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително 

изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 67 

ОТНОСНО: Възлагане изпълнение на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) - 

патронажна грижа по във връзка с процедура   BG05M9OP001-6.004 „Патронажна 

грижа + Компонент 2”,   Оперативна   програма „Развитие на човешките ресурси" 

2014-2020. 



Общинският съвет на Община Правец, на основание чл 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 

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

администрация, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и съгласно 

Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна 

помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически 

интерес, 

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

РЕШИ: 

1. Община Правец да предоставя услугата „патронажна грижа“ по процедура 

BG05M9OP001-6.004, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) чрез „Домашен социален 

патронаж“, гр. Правец.  

2. Възлага на Кмета на Община Правец изготвянето и издаването на Акт (Заповед) за 

възлагане на услугата „патронажна грижа“, който акт следва да съдържа всички необходими 

реквизити, съгласно чл. 4 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането 

на чл. 106, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз за държавната помощ 

под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, 

натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес и да утвърди правилник за 

предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „патронажна грижа“.  

3. Услугата „патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) да се 

предоставя безвъзмездно на потребителите за срока на изпълнение на услугите по процедура 

BG05M9OP001-6.004, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020.  

4. 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 предоставяне на социалните услуги в 

извънредна обстановка с цел задоволяване потребностите на уязвимите групи. 

 

 
 

 
 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                             /Емилия ЦАЙКОВА/ 


