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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 27.05.2021г. (четвъртък) от 16,00 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 27.05.2021 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. Предложение за отпускане на помощ по реда на Наредба №20 за социално подпомагане на 

граждани от бюджета на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Албена Петрова  

Председател на комисията по Наредба №20 

3. Актуализиране на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

Обособена част със застроена площ от 192.00 кв. м., от които 134 кв.м. - помещения и 58.00 

кв.м. – тераса, представляваща част от обособен общински обект, целият със застроена 

площ от 266.79 кв.м., находящ се на първия етаж на търговска сграда, построена в УПИ V – 

Търговски, социални дейности и парк в кв. 13 по регулационния план на с. Видраре, 

община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

или конкурс, Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 14.00 

(четиринадесет) кв.м., находящо се на първия етаж в административна сграда - кметство с. 

Разлив, община Правец, представляващо стоматологичен кабинет. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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6. 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 

 

7. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – общ., находящ се в кв. 23 по 

плана за регулация на с. Разлив, община Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ I – За общ. 

обслужване, търговия, обществено хранене и битови услуги, находящ се в кв. 208 по плана 

за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                      Кмет на Община Правец 

9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, представляващ ПИ 

№7078 участващ в УПИ VIII, находящ се в кв. 66 по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ V – 808, 

находящ се в кв. 45 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ VI – 74,75, 

находящ се в кв. 17 по плана за регулация на с. Калугерово, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ VI – 33, 

находящ се в кв. 6 по плана за регулация на с. Видраре, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XIX – 6658, 

находящ се в кв. 97 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на 

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на сградно канализационно 

отклонение през имот общинска собственост, за обект: „Жилищна сграда” в УПИ IV-750, 

кв. 81, по плана на гр. Правец - СВО и СКО, Община Правец, Област Софийска”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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15. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на 

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на сградно канализационно 

отклонение/ СКО/ през имот общинска собственост, за УПИ XV-751, кв. 54, по плана на гр. 

Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на 

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на сградно канализационно 

отклонение през имот общинска собственост, за УПИ XXII-751, кв. 54, по плана на гр. 

Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общинския съвет 

на Община Правец 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ   НА   ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

/Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
 


