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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 заседание, което ще се проведе на 

27.01.2022 г. (четвъртък) от 17,00 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 27.01.2022 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. Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имоти 

- общинска собственост през 2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост - помещение, 

находящо се на третия етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Продажба на общински Поземлен имот №7245, находящ се в кв. 50 по плана за регулация на 

гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XX – обществено обслужване, 

находящ се в кв. 9 по плана за регулация на с. Джурово, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Продажба на Обособена част от сграда - общинска собственост, находяща се в кв. 7, по плана 

за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 1837, находящ се в кв. 75 по 

плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, представляващ ПИ 

№7283 участващ в УПИ VII - 893, находящ се в кв. 58 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 от УПИ IV – 11, находящ 

се в кв. 3 по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XIX – 7237, 

находящ се в кв. 60 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Приемане на план – график за изпълнение на препоръките от АППК по изпълнение на 

концесионен договор за яз. „Осиковица“. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на 

територията на община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. 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/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ през имот общинска 

собственост, за обект: „Преустройство и пристройка на жилищна сграда УПИ I-1532, кв.122, 

гр. Правец- СКО и СВО 

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 / СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ през имот общинска 

собственост, за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXXVII-6463,846 кв.100, гр. Правec, община 

Правец, област Софийска”, част В и К 

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 / СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ през имот общинска 

собственост, за обект: „Жилищна сграда, УПИ II-634, кв.80 , гр. Правец-Промяна на трасето 

на СВО и подмяна на СКО” част ВиК 

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 / СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ през имот общинска 

собственост, за обект: „Жилищна сграда с търговски обект-етапно изпълнение, УПИ III-635 

кв.80, гр. Правc, СКО и СВО”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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17. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените  прояви на 

малолетни и непълнолетни – Правец през  2021 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

18. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец за 2022 година 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

19. Годишен отчет за изпълнението на програмата за управление на Община правец за 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

20. Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за II-рото полугодие на 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Емилия Цайкова  

Зам-Председател на Общинския съвет 

на Община Правец 

21. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет на Община Правец за II-рото полугодие 

на 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ   НА   ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

/Емилия ЦАЙКОВА/ 


