
 

 

 

ОТЧЕТ 

за работата на Общинския съвет на Община Правец  

за първото полугодие на 2020 година 

 

 

 
1. Дейност на Общинския съвет  

 Заседанията на Общинския съвет за периода 01 януари - 30 юни 2020 година са проведени, 

съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация, Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,  

Заповедите на министъра на здравеопазването във връзка с усложнената епидемична обстановка в 

страната и опасността от разпространение на коронавирус.  

 Най-малко пет дни преди провеждане на заседанието обществеността е информирана за 

Дневния ред. На общинските съветници е предоставена поканата, както и по-голямата част от 

материалите за разглеждане на предстоящото заседание. Останалите материали се раздават на 

общинските съветници в сроковете, определени в ЗМСМА и Правилника на Общинския съвет на 

Община Правец. Утвърди се като практика всички материали да се изпращат по електронен път. 

1.1. Заседания на Общинския съвет 

През периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 година Общинският съвет на Община Правец е 

провел 7 /седем/ заседания – 6 редовни и 1 извънредно. Всички заседания на Общинският съвет 

на Община Правец след обявяването на извънредното положение с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. са проведени при спазване указанията на Министерството на 

здравеопазването и кризисния щаб на Министерски съвет и предписанията на здравните органи. 

В изпълнение на мерките за справяне с коронавируса, Общински съвет – Правец проведе 2 

закрити заседания и 2 дистанционни заседания чрез приложението „Zoom”, като беше осъществена 

видео и аудио връзка. 

1.2. Постоянни комисии към Общинския съвет  

Постоянните комисии към Общинския съвет са провели заседания, както следва: 

 -Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба – 7 броя; 

  -Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и 

благоустрояване, селско и горско стопанство – 6 броя; 

 -Постоянна комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, 

вероизповедания – 6 броя; 

 -Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – нямат 

проведено заседание. 

 

 2.  Решения на Общинския съвет 

 Общият брой на приетите решения e 137. 

  

  

 

 

 



Решения по видове са както следва: 

 

Решения, отнасящи се до: Брой 

 

Определяне на дневния ред 7 

Бюджет и финанси 

 
24 

Приемане на Правилници, Наредби, Програми, Планове и инструкции  8 

Управление и разпореждане с общинско имущество 

 
47 

Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ. 
2 

Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2020 година. 
6 

Устройство на територията, пътна и селищна мрежа 18 

В това число: 

Приемане на определеният с Протокол на комисия по чл.210 от ЗУТ 2 

Процедиране и одобряване на Подробни устройствени планове и наименование на 

улици в Община Правец; 
9 

Участие на представител от Община Правец в заседания на Дружества и сдружения с 

общинско участие; 
4 

Социални дейности, финансова помощ от бюджета на Община Правец по Наредба №20 5 

Приети отчети, доклади, календари и декларации 7 

Кандидатстване на Община Правец и други институции на територията на общината по 

програми и проекти 
6 

Организационни 3 

Изменени и допълнени решения 3 

Отменени решения 1 

Върнати решения 1 

Обжалвани решения 1 

 

 Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство и начин 

на гласуване. 

 Всички протоколи, решения и материали от проведените заседания са изпратени на 

Областния управител в законоустановения срок. Всички протоколи от проведените заседания са 

изпратени на Районна прокуратура – Ботевград. 

 През периода са разгледани 9 молби за еднократна финансова помощ от бюджета на 

Община Правец по Наредба №20. От тях са удовлетворени 4 броя, като общата стойност на 

изплатената финансова помощ е в размер на 1 600 лева. 

 Всеки акт на Общинския съвет е разгласен на населението чрез Интернет страницата на 

Общината и поставен на хартиен носител на информационното табло в сградата на 

администрацията.  

 

 Разгледана е дейността и e приет: 

- Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените  прояви 

на малолетни и непълнолетни – Правец през  2019 година.; 

- Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на Община Правец за 2019 г.; 

- Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за второто полугодие на 2019 

година; 



- Отчет за 2019 год., за изпълнение „Програма за опазване на околната среда и 

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

управление на отпадъците 2015-2020 г.; 

- Годишен доклад за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Правец 

през 2019 та година.; 

- Отчет на Годишния план за развитие на социалните услуги в община Правец за 2019г.; 

- Отчета за дейността на Исторически музей-Правец през 2019 година.; 

- Годишен финансов отчет за 2019 г. на „Правецгаз 1” АД; 

- Годишен финансов отчет за 2019 г. на „Университетски недвижими имоти – Правец” АД. 

 

Приети са също: 

 Бюджета на Община Правец за 2020 година.; 

 Програма за управление на община Правец – мандат – 2019-2023; 

 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинската администрация; 

 Общински план за младежта за 2020 година; 

 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 

община Правец; 

 Наредба за отмяна на Наредба №3 за пожарната безопасност и защита на населението 

на територията на Община Правец; 

 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; 

 Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 2020г.; 

 Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.; 

 Годишен план за социалните услуги в община Правец за 2021 г.; 

 Програма за дейността на Исторически музей – гр.Правец през 2020 г.; 

 

3.Дейност на общинските съветници 

 Редовно присъстват на мероприятия, организирани от Общинска администрация и от 

институциите на територията на общината. 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Калинка Асенова 

мл. експерт „ЗОА и АООбС” 

 

 

 



 

Решения, отнасящи се до: Решение № Общ 

брой 

Определяне на дневния ред     1,  26,  53,  75,  78,  92,112 7 

Бюджет и финанси 

 

    3,  16,  18,  19,  28,  29,  54,  55,  56,  68, 

  72,  76,  77,  79,105,107,109,114,123,124, 

125,126,127,128 
24 

Приемане на Правилници, 

Наредби, Програми, Планове и 

инструкции  

  21,  22,  48,  49,  50,  51,  70,  71 

8 

Управление и разпореждане с 

общинско имущество 

 

 

 

    5,    6,   7,    8,    9,   10,  11,  12,  13,  14, 

  15,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  59, 

  60,  61,  62,  63,  64,  65,  81,  82,  83,  84, 

  85,  94,  95,  96,  97,  98,  99,100,101,110, 

111,116,117,118,119,120,132 

47 

Предоставяне на земи от 

Общинския поземлен фонд по реда 

на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ. 

121,122 

2 

Допълнение към Програмата за 

управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост за 

2020 година. 

    4,  30,  57,  58,  80,115 

6 

Устройство на територията, пътна и 

селищна мрежа 

  20,  25,  39,  40,  41,  42,  43,  66,  67,  88, 

  89,  90,102,103,129,130,131,136 
18 

В това число: 

Приемане на определеният с 

Протокол на комисия по чл.210 от 

ЗУТ 

  20,102, 

2 

Процедиране и одобряване на 

Подробни устройствени планове и 

наименование на улици в Община 

Правец; 

  25,  39,  40,  41,  66,  90,129,130,131, 

9 

Участие на представител от 

Община Правец в заседания на 

Дружества и сдружения с общинско 

участие; 

  44,108,133,134 

4 

Социални дейности, финансова 

помощ от бюджета на Община 

Правец по Наредба №20; 

    2,  27,  91,  93,113 

5 

Приети отчети, доклади, 

календари и декларации 

  17,  23,  24,  69,  73,  87,106 
7 

Кандидатстване на Община Правец 

и други институции на територията 

на общината по програми и проекти 

  45,  46,  47,  86,104,137 

6 

Организационни   52,  74,135 3 

                                                                                                                         ОБЩО: 137 броя 

Върнати решения   84 1 

Обжалвани решения   80 1 

 


