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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 

01.03.2022 г. (вторник) 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 01.03.2022 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. Приемане на Годишен план за паша и правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите 

от Общински поземлен фонд на община Правец за стопанската 2022-2023 година 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Предоставяне на общински пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

плана за регулация на с. Разлив, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – 20, находящ се в кв. 3 по 

плана за регулация на с. Джурово, мах. „Беляновец“, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XV – общ. 240, 

находящ се в кв. 23 по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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8. Изменение на ПУП – ПР и ПУП – ПУР на улица от о.т. 432 – о.т.433 – о.т. 435 по действащите 

подробни устройствени планове на гр. Правец. 
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Изменение на ПУП – ПР на част от квартал 75  по подробния устройствен план на гр. Правец 

община Правец, Софийска област. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация – Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Подаване на проектно предложение от Кмета на Община Правец, с наименование „Кът за 

спорт и здраве в градски парк, гр. Правец“, в Националния конкурс „Чиста и околна среда – 

2022 г.“, на тема: „Обичам природата и аз участвам“, към ПУДООС. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Приемане на отчет за дейността на Исторически музей – Правец за 2021 г. и  утвърждаване 

на програма за дейността на Исторически музей – гр.Правец през 2022 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ   НА   ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

/Емилия ЦАЙКОВА/ 


