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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 27.04.2021г. (вторник) 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 27.04.2021 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. Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственост- без търг 

или конкурс, представляващи помещения, с площ от 31.30 кв.м., находящи се в сграда 

„Здравна служба”, с. Видраре и Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 10.00 кв.м., находящо се в Административната сграда на кметство с. Равнище, 

община Правец, представляващо лекарски кабинет. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ V – 637,1369 

находящ се в кв. 80 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Доклад на комисията по контрол във връзка с изпълнение на Решение №218 от 27.11.2020 

год. на ОбС-Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Калугерово, община Правец, с 

обща площ от 41.893 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                      Кмет на Община Правец 

7. Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Джурово, община Правец, с обща 

площ от 30.372 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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8. Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Осиковица, община Правец, с 

обща площ от 160.030 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Видраре, община Правец с обща 

площ от 49.027 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Равнище, община Правец, с обща 

площ от 58.102 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Равнище, община Правец, с обща 

площ от 64.231 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Равнище, община Правец, с обща 

площ от 47.695 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на §27, ал.2 от ПЗР към 

ЗИДЗСПЗЗ (вх. №58.00-6/18.03.2021 г. и вх. №58.00-7/18.03.2021 г.) 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

основни и неотложни текущи ремонти и във връзка с промяна на трансформираната 

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 

15. Определяне размера на основните месечни заплати на кмет на община и кметове на 

кметства в община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Изменение на ПУП – ПР на УПИ V-Обществено обслужване в кв. 9 по  Подробния 

устройствен план /ПУП/ – на с. Джурово, община Правец, Софийска област. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

17. Именуване на улици за територията на част от махала Герановица, включена в 

регулационните граници на с. Джурово, община Правец, Софийска област 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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18. „ПУП – Парцеларен план поземлени имоти - публична общинска собственост на 

територията на землището на с. Манаселска река, община Правец, област Софийска” за 

обект: „Аварийно – възстановителни работи на свлачищен участък от път SFO 1471 /ІІІ-

308/ Калугерово – Видраре – Джурово - /І-3/ от км. 8+210 до 8+360, с. Манаселска река, 

община Правец” 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

19. Изпълнение на Решение № 41/18.03.2021 г. на Общински съвет Правец 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общинския съвет 

на Община Правец 

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

грижа по проект BG05M9OP001-6.002-0073 „Патронажна грижа + в община Правец", 

съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по   процедура   BG05M9OP001-6.002    Патронажна   грижа   +",   Оперативна   

програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец  

21. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общинския съвет 

на Община Правец 

22. Определяне финансова и материална помощ на жители на Община Правец - Ветерани от 

Втората световна война 1944 – 1945 г. по повод 9-ти май – Ден на победата над 

хитлерофашизма. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

23. Доклади на читалищата от Община Правец за осъществените читалищни дейности в 

изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Правец през 2020 

година и финансови отчети. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ   НА   ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

/Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
 


