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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 присъствено заседание, което ще се проведе на 

28.01.2021г. ( четвъртък) от 16:00 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. Актуализиране на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – общ., находящ се в кв. 6 по плана за 

регулация на с. Осиковска Лакавица, община Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Продажба на общински недвижими имот, представляващ Обособена част от сграда със застроена 

площ от 192.00 кв. м., находящ се на първия етаж на търговска сграда, в кв. 13, по регулационния 

план на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                       Кмет на Община Правец 

5. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ II – 181, находящ се в кв. 

27 по плана за регулация на с. Равнище, община Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственост- без търг или 

конкурс, представляващ Помещения, с площ от 75.40 (седемдесет и пет и четиридесет стотни) кв.м., 

находящи се в сграда „Здравна служба”, с. Видраре и Помещение – частна общинска собственост, с 

обща полезна площ от 10.00 (десет) кв.м., находящо се в Административната сграда на кметство с. 

Равнище, община Правец, представляващо лекарски кабинет.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственост- без търг или 

конкурс, представляващи Помещение №18 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

18.00 (осемнадесет) кв.м. и Помещение №19 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 28.00 (двадесет и осем) кв.м., находящи се на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша 

поликлиника) построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от Преходните 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността 

използването на земеделски земи.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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9. Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на територията 

на община Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Определяне реда за провеждане на публично обсъждане на бюджета на Община Правец за 2021 г. в 

условията на извънредна епидемиологична обстановка.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Определяне на процента от таксата, дължима от родители/ настойници за ползване на целодневни 

детски  градини, който се покрива от Община Правец до приемане на бюджета на Община Правец за 

2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Освобождаване на наематели на обекти и терени - общинска собственост от заплащане на 

дължимата наемна цена за периода на противоепидемичните мерки.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово 

плащане по договор № G06RDNP001-7.007-0004  от 08.05.2019г. на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  за Проект „Доставка и монтаж на 

изкуствена настилка и съоръжения  за баскетболно и волейболно игрище”, в УПИ I- училище , кв. 

101 по плана на гр. Правец” сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие”.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец  

14. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец за 2021 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

15. Поправка на очевидна фактическа в Решение № 240/29.12.2020 г. на Общински съвет-Правец 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Проект за изменение на  ПУП – ПР и ПУР на село Джурово, община Правец, Софийска област за 

включване на част от мах. Герановица /имоти в строителен полигон/ в регулационните граници на 

населеното място и създаване на улична регулация за включената в регулация територия. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

17. Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за II-рото полугодие на 2020 г.  

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова  

Председател на Общинския съвет 

на Община Правец 

18. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет на Община Правец за II-рото полугодие на 

2020 г.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ   НА   ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

/Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 


