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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 извънредно заседание, което ще 

се проведе на 23.09.2021г. (четвъртък) от 16,00 часа в Заседателна зала Правец на Община Правец, 

гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 6.  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Анализ на дейността на РУ „Полиция”- Правец за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

ВНОСИТЕЛ:  Стефан Ковачев  

Началник на РУП-Правец 

3. 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 

4. Приемане на окончателния годишен план и отчет по бюджета на община Правец за 2020 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

и неотложни текущи ремонти 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Актуализация на  Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имоти 

– общинска собственост през 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

представляващ помещение, находящо се на партера в двуетажна сграда - Автогара, гр. 

Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

представляващ помещение №6, находящо се на I етаж от двуетажна сграда - Автогара, гр. 

Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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9. Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственост - по реда 

на чл.14, ал.6 от ЗОС, Помещение №16 и Помещение №17, находящо се на II етаж в (бивша 

поликлиника) гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

представляващ Преместваем търговски обект № 1, гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

помещение на партерен етаж със самостоятелен вход, находящо се в Административно-

стопанска сграда, гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. 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 

13. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI – 6661, находящ се в кв. 61 

по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 7236, 7152, 7153, находящ се 

в кв. 211 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

15. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 6665, 6666 находящ се в кв. 

211 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XXXVII - 881, 

находящ се в кв. 59 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

ЗИДЗСПЗЗ. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

18. Предоставяне на временен безлихвен заем  от бюджетни средства на Община Правец за 

финансиране дейностите по проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” по 

договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.018-0023-C02 по ОП РЧР. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

19. Кандидатстване на Община Правец с проект: “Запазване и популяризиране на 

местната културната идентичност и традиции.” за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Мярка  7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”,  

по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP 001- 19.182 МИГ 

Ябланица Правец. 
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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20. Утвърждаване мрежата от общински детски градини и училища на територията на Община 

Правец за учебната 2021/2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

21. Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община 

Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

22. Генерален план за организация на движението на гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

23. Изработването на Проект за Подробен устройствен план /ПУП – Парцеларен план /ПП/  и 

План-схема за разширение на газопроводната мрежа за захранване на махала Скърнава, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

24. Изработването на Проект за Подробен устройствен план /ПУП – Парцеларен план /ПП/  и 

План-схема за разширение на газопроводната мрежа за захранване на вилна зона  Драганска, 

гр. Правец, община Правец, област Софийска. 
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

25. Изработването на Проект за изменение на действащата План-схема към уличната регулация 

на ПР и създаването на ПУП – Парцеларен план по местни пътища в извън урбанизираната 

територия от КК и КР на с. Разлив с цел разширение на газопроводната мрежа за захранване 

на строителните полигони на  махала Куевска, махала Влъчковска, махала Маргинска и 

махала Сираковска в землището на с. Разлив, община Правец,  област Софийска. 
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

26. Изменение на ПУП – ПР на  УПИ VII – За туристически комплекс, спорт и атракции в кв. 

117 по Подробния устройствен план на гр. Правец. 
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

27. Изменение на ПУП – ПР на УПИ ІX-общ, УПИ Х-общ, УПИ ХV-общ. и УПИ ХVІ-общ. и 

ХVII- общ. в кв. 23 по план за регулация на с. Разлив, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

28. Разрешение за изработване на „ПУП  - парцеларен план - /ПП/ за линеен обект на 

техническата инфраструктура и план-схема по част електрическа в ПИ 61807.48.517 и ПИ 

61807.3.549 по действащата кадастрална карта на землището на с. Разлив, община Правец, 

област Софийска. 
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

29. Изменение на ПУП – ПР на УПИ IV- училище в кв. 5 по действащия план на с. Осиковска 

Лакавица, община Правец, област Софийска. 
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

30. Приемане на определена с Протокол на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) цена и Учредяване право на прокарване на Разпределителни газопроводи 

и Газопроводни отклонения, през поземлени имоти – публична  общинска собственост, по 

приложен проект за обект: „Газификация на град Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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31. 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 / СВО/ през имот общинска собственост, за обект: „Жилищна сграда в УПИ 

XXXVIII-616, кв.100 по плана на гр. Правец, Oбщина Правец, област Софийска” 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

32. Приемане годишен финансов отчет за 2020 г. на „Правецгаз 1” АД, обсъждане дейността на 

дружеството и решение за начина, по който следва да гласува определения представител на 

Община Правец в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на дружеството. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

33. Приемане годишен финансов отчет и баланс за 2020 г. на „Университетски недвижими имоти 

– Правец” АД, обсъждане дейността на дружеството и решение за начина  на гласуване на 

определеният представител на Община Правец в предстоящото редовно общо събрание на 

акционерите на дружеството. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /П./ 

СЪВЕТ   НА   ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

/Емилия ЦАЙКОВА/ 


