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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

ДО 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

П О К А Н А 
 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, свиквам Общинския съвет на Община Правец на заседание, което ще се проведе на 

22.05.2020 г. (петък) от 9:00 часа / онлайн/, 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. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Приемане на определена с Протокол на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) цена и Учредяване право на прокарване на Разпределителни газопроводи и 

Газопроводни отклонения, през поземлени имоти – публична  общинска собственост, по 

приложен проект за обект: „Газификация на град Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                  Кмет на Община Правец 

5. Именуване на улици в село Осиковска Лакавица, община Правец  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                   Кмет на Община Правец 

6. Кандидатстване на Община Правец с проект: „Изграждане на Информационен 

център в УПИ IX за „информационен център и озеленяване” в кв.10 , гр. Правец, 

Община Правец”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за 

подбор на проектни предложения BG06RDNP 001- 19.347 по мярка  7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура 

”от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ябланица 

Правец“ 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” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР).  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Процедиране за учебната 2020-2021 г. с ОУ ”Христо Ботев”- с. Разлив.  
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ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Приемане на отчет за дейността на Исторически музей – Правец за 2019 г. и  

утвърждаване на програма за дейността на Исторически музей – гр.Правец през 2020 г. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова  

Председател на ОбС-Правец 

 

9. Удължаване периода на освобождаване на наематели на обекти - общинска собственост 

от заплащане на дължимата наемна цена във връзка с Решение № 325 на Министерски 

съвет от 14.05.2020 година за обявяване на извънредна епидемична обстановка. 

 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

 

10. Приемане годишен финансов отчет за 2019 г. на „Правецгаз 1” АД, обсъждане дейността 

на дружеството и решение за начина, по който следва да гласува определения 

представител на Община Правец в предстоящото редовно общо събрание на акционерите 

на дружеството. 

 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова  

Председател на ОбС-Правец 

11. Освобождаване от такса при заявяване на нов постоянен и настоящ адрес в селата: Разлив, 

Осиковица и Осиковска Лакавица 

 

 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ   НА   ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

/Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 


