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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

ДО 

______________________________ 

______________________________ 

 
 

 

П О К А Н А 
 

По предложение на постоянните комисии към Общинския съвет на Община Правец от 

заседания, проведени на 24.02.2020 г., насроченото за 28.02.2020 г. (петък) заседание на Общински 

съвет Правец, ще се проведе на 27.02.2020 г. (четвъртък) от 17:00 часа в Заседателна зала 

Правец на Община Правец, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 6, при следния 
 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Предложение за отпускане на помощ по реда на Наредба №20 за социално подпомагане 

на граждани от бюджета на Община Правец. 

 ВНОСИТЕЛ: Албена Петрова  

 Председател на комисията по  

Наредба №20 

3. Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство и 

ремонт във връзка с трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в 

целеви трансфер за финансиране разходите за неотложни текущи ремонти на общински 

пътища и улична мрежа. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

обезпечаващ авансово плащане по договор № 23/07/2/0/00249 от 15.10.2018 г. по 

подмярка 7.2 от мярка 7 на ПРСР 2014-2020, сключен между Община Правец и ДФ 

„Земеделие” 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                  Кмет на Община Правец 

5. Актуализация на  Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с 

имоти – общинска собственост през 2020 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

          Кмет на Община Правец 

6. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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7. Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, приемане на 

Годишен план за паша за стопанската 2020-2021 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Предложения относно  процедиране и одобряване на Подробни устройствени планове 

/ПУП/.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Именуване на улици в община Правец 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Даване на съгласие за общинско сътрудничество във връзка с кандидатстване 

по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност“ с проектно предложение: „Рехабилитация и модернизация на 

системи за външно изкуствено осветление в община Правец“ 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Кандидатстване на община Правец с проектно предложение по програма 

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, по процедура 

за подбор на проектни предложения BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 

осветление на общините“ 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Кандидатстване на Община Правец с проект: “Възстановяване, запазване и 

популяризиране на типични за правчанския край народни обичаи, фолклор и селски 

традиции сред местната общност и гостите на територията чрез закупуване на 

сглобяема мобилна сцена” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Мярка  7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата”,  по Процедура за 

подбор на проектни предложения BG06RDNP 001- 19.182 МИГ Ябланица Правец 
 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

14. Приемане на Общински план за младежта за 2020 година. 

 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

15. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

https://eumis2020.government.bg/bg/0c94df3d/Project/New/5b301184-599c-45f6-b58c-a1b8cb8ab95e
https://eumis2020.government.bg/bg/0c94df3d/Project/New/5b301184-599c-45f6-b58c-a1b8cb8ab95e
https://eumis2020.government.bg/bg/0c94df3d/Project/New/5b301184-599c-45f6-b58c-a1b8cb8ab95e
https://eumis2020.government.bg/bg/0c94df3d/Project/New/5b301184-599c-45f6-b58c-a1b8cb8ab95e
https://eumis2020.government.bg/bg/0c94df3d/Project/New/5b301184-599c-45f6-b58c-a1b8cb8ab95e
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16. Приемане на Наредба за отмяна на Наредба №3 за пожарната безопасност и защита на 

населението на територията на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет  

на Община Правец 

17. Приемане на Наредба за отмяна на Наредба №8 за реда и условията при извършване на 

строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на 

територията на община Правец, свързани с разкопаване на общински терени. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет  

на Община Правец 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ /П/ 

СЪВЕТ   НА   ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

/Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 


