
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ОТЧЕТ 

за работата на Общинския съвет на Община Правец  

за второто полугодие на 2020 година 

 

 

 
1. Дейност на Общинския съвет  

 Заседанията на Общинския съвет за периода 01 юли - 31 декември 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. и за 

преодоляване на последиците,  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. Всички материали се изпращат по електронен път. 

1.1. Заседания на Общинския съвет 

През периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 година Общинският съвет на Община Правец е 

провел 5 /пет/ заседания – всичките редовни. Всички заседания на Общинският съвет на 

Община Правец 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 присъствени и 3 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 – 6 броя; 

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

и благоустрояване, селско и горско стопанство – 5 броя; 

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

вероизповедания – 4 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 108. 

  

  

 

 

 

 



 

Решения по видове са както следва: 

 

Решения, отнасящи се до: Брой 

 

Определяне на дневния ред 5 

Бюджет и финанси 

 
20 

Приемане на Правилници, Наредби, Програми, Планове и инструкции  5 

Управление и разпореждане с общинско имущество 

 
39 

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

ЗИДЗСПЗЗ. 
1 

Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2020 година. 
5 

Устройство на територията, пътна и селищна мрежа 12 

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; 
7 

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

общинско участие; 
1 

Социални дейности, финансова помощ от бюджета на Община Правец по Наредба №20 4 

Приети отчети, доклади, календари и декларации 9 

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

програми и проекти 
5 

Организационни 2 

Отменени решения - 

Върнати решения - 

Обжалвани решения - 

 

 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 6 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 1 700 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 са приети: 

- Доклади на комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори за 

предоставяне на концесия язовири – собственост на община Правец относно яз. 

„Правец” и яз. „Осиковица”; 

- Доклади на читалищата от Община Правец за осъществените читалищни дейности в 

изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Правец 

през 2019 година.; 



- Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет на Община Правец за I-во 

полугодие на 2020 г.; 

- Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за I-во полугодие на 2020 

г.; 

- Окончателния годишен план и отчет на бюджета на Община Правец за 2019г. 

- Окончателния годишен план и отчет за финансиране на капиталовите разходи през 

2019 г.; 

- Отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г. 

- Доклади по изпълнение на Решение №158 и 159 от 05.08.2020 год. на Общински 

съвет-Правец; 

- Доклад за изпълнението на Общ устройствен план на община Правец, приет с 

Решение №220 от 31.08.2018г. на Общински съвет Правец; 

 

Приети са също: 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за провеждане на 

търговска дейност на територията на Община Правец; 

 2 Наредби за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и 

администрирането на   местните такси и цените на услугите в Община Правец; 

 Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността  

на Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинската администрация; 

 Програма на Община Правец за управлението и разпореждането с имотите – 

общинска собственост през 2021 г.; 

 План-сметката за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в община Правец през 2021г.;  

 Културен календар на Община Правец за 2021 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 138,170,188,213,228 5 

Бюджет и финанси 

 

140,141,160,161,167,168,169,172,173,183, 

187,212,221,224,225,227,236,237,243,245 
20 

Приемане на Правилници, 

Наредби, Програми, Планове и 

инструкции  

185,186 ,219,220,230 

5 

Управление и разпореждане с 

общинско имущество 

 

 

 

144,145,146,147,148,149,150,151,152,153, 

154,155,156,157,175,176,177,178,179,180, 

192,193,194,195,196,197,198,199,200,201, 

202,203,215,216,231,232,233,234,235 
39 

Предоставяне на земи от 

Общинския поземлен фонд по реда 

на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ. 

204 

1 

Допълнение към Програмата за 

управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост за 

2020 година. 

142,143,174,191,214 

5 

Устройство на територията, пътна и 

селищна мрежа 

162,163,181,182,205,206,207,208,209,210, 

211,244 
12 

В това число: 

Приемане на определеният с 

Протокол на комисия по чл.210 от 

ЗУТ 

162,163 

2 

Процедиране и одобряване на 

Подробни устройствени планове и 

наименование на улици в Община 

Правец; 

182,206,207,208,209,210,211 

7 

Участие на представител от 

Община Правец в заседания на 

Дружества и сдружения с общинско 

участие; 

226 

1 

Социални дейности, финансова 

помощ от бюджета на Община 

Правец по Наредба №20; 

139,171,223,229 

4 

Приети отчети, доклади, 

календари и декларации 

158,159,164,165,166,217,218,238,242 
9 

Кандидатстване на Община Правец 

и други институции на територията 

на общината по програми и проекти 

184,222,239,240,241 

5 

Организационни 189,190 2 

                                                                                                                         ОБЩО: 108 броя 

Върнати решения    - 

Обжалвани решения  - 

 


