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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 23.07.2021г. (петък) 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 23.07.2021 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 – Гараж, намиращ се в поземлен имот № 

1291 по плана на гр.Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

представляващи Помещения, ОФИС № 8 и ОФИС № 9, находящо се на IIІ (третия) етаж в 

Административно-стопанската сграда, гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Отдаване под наем на общински нежилищен имот– публична общинска собственост, 

представляваща ученически бюфет, (УПИ) І – Училище, кв. 101, гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Продажба на общински Поземлен имот (ПИ) №58030.112.253 по ПНИ на мах. Скърнава, кв. 

226, гр. Правец, община Правец, област Софийска, по чл. 35, ал. 1 от ЗОС. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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7. Продажба на общински УПИ III – 1499, находящ се в кв. 97 по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, по чл. 35, ал. 3 от ЗОС.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ II – 77, находящ 

се в кв. 16 по плана за регулация на с. Осиковица, община Правец, по чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                      Кмет на Община Правец 

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

ЗИДЗСПЗЗ (вх. №58.00-10/25.06.2021 г.). 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

ЗИДЗСПЗЗ за обезщетение. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Финансово участие на Община Правец в провеждането на седемнадесетото издание на 

музикалния фестивал „Моцартови празници-Правец’2021”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Правец за период 2021-2023 год. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Обсъждане и приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Правец 2021-

2027 г.“ (ПООС). 

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 водопроводно 

отклонение и сградно канализационно отклонение през имот общинска собственост, за 

обект: „Жилищна сграда за сезонно обитаване се в УПИ XXXVI-881, кв.59 по плана на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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 през имот общинска собственост, за обект: „Второстепенна постройка – лятна 

кухня, находяща се в УПИ X-1713, кв. 72, гр. Правец, община Правец, област Софийска”. 

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 от общи мрежи и съоръжения на 
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техническата инфраструктура за обект: „Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 

kV на жилищна сграда в УПИ V-6527, кв. 170, ул. „Златан Чорбанов”№ 3, гр. Правец, Община 

Правец”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за обект: „Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 

kV на жилищна сграда в УПИ IX-6273, кв. 163, ж.к. „Север” по плана на  гр. Правец, Община 

Правец, област Софийска”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за обект: „Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 

kV на еднофамилна жилищна сграда и гараж в ПИ 110.227, зона за отдих Драганска, гр. 

Правец ЕКАТТЕ58030, Община Правец, област Софийска”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

19. Даване на становище от Общински съвет Правец за опрощаване на държавни вземания по 

преписка вх.№ 0800-154/ 30.06.2021 г. на ОбС-Правец  и преписка вх. № 94-05-33/16.06.2021 

г. на администрацията на президента на република българия. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова  

Председател на Общинския съвет  

на Община Правец 

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

2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

21. Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за I-во полугодие на 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова  

Председател на Общинския съвет  

на Община Правец 

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

или конкурс, помещения, находящи се на I (първи) етаж в Административната сграда на 

кметство, с. Джурово (за стоматологични кабинети). 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ   НА   ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

/Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 


