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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 18.03.2021г. (четвъртък) от 16,30 часа в Заседателна зала Правец на Община 

Правец, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 6. В случай че епидемичната обстановка и 

действащите ограничения и забрани към 18.03.2021 г. не позволяват присъствено провеждане, то 

заседанието ще се проведе онлайн на основание чл.28а, ал.1 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация. 

 

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. Заповед № ВР-7/08.03.2021 г. на Областния управител на Софийска област, във връзка с 

Решение №23 от 25.02.2021 г. на Общински съвет на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Заповед № ВР-8/08.03.2021 г. на Областния управител на Софийска област, във връзка с 

Решение №24 от 25.02.2021 г. на Общински съвет на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Отдаване под наем на общински нежилищни имоти – представляващи помещения 

предназначени за „Поща” в административните сгради на кметствата в селата Джурово и 

Видраре, община Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Отдаване под наем на общински нежилищен имот – Терен № 10 - публична общинска 

собственост, с площ от 15.00 (петнадесет) кв. м., находящ се в кв. „Север”, източно от 

улица с о. т. 233-256 по плана на гр. Правец, община Правец за поставяне на преместваем 

Търговски обект (ветеринарен пункт). 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                      Кмет на Община Правец 

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

представляващ Преместваем търговски обект № 3 (три), с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., 

находящ се в УПИ XV- За площад и обществено обслужване, кв. 20 (пешеходна зона), гр. 

Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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8. Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственост- 

представляващ помещение, с полезна площ от 17.50 (седемнадесет цяло и петдесет стотни) 

кв. м., находящо се на партера в двуетажна сграда - Автогара, построена в УПИ VIII–

Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Разпределение съобразно законовите изисквания на Закона за общинската собственост на 

наличния жилищен фонд, собственост на община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за 

финансиране разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична 

мрежа и сгради публична общинска собственост. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Програма за опазване на околната среда и 

управление на отпадъците 2014 – 2020 год. и актуализираната към нея Програма за 

управление на отпадъците 2015-2020 год., за 2020 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Приемане на отчет за дейността на Исторически музей – Правец за 2020 г. и  утвърждаване 

на програма за дейността на Исторически музей – гр.Правец през 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ   НА   ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

/Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
 


